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EVROPSKÝ PARLAMENT
VÝBOR PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

Pondělí 31. ledna 2005, 15:00 – 18:30
Rue Wiertz, 60 – Brusel

místnost 3 C 50, budova Paul Henri Spaak (PHS)

Seminář pro veřejnost
Ochrana dat a bezpečnost občanů: 
jaké zásady pro Evropskou unii?

V prosinci 2003 přijala Evropská rada první bezpečnostní strategii, která se zaměřila na vnitřní i 
vnější oblasti Unie. Tato strategie představuje rámec jak pro národní strategie, tak i pro strategie 
evropských orgánů a agentur, zejména v boji proti terorismu a organizovanému zločinu; z tohoto 
hlediska uskutečňuje tato strategie koncept vnitřního veřejného pořádku Unie, který vychází ze 
Smluv a z Ústavní smlouvy. 

Haagský program a operační program, který má Komise předložit Evropské radě do 
června 2005, bude uskutečňovat tuto strategii, která zajišťuje: 

– zavedení systematické analýzy hrozeb pro Evropskou unii, kterou bude od 1. ledna 2005 
provádět EUROPOL a SITCEN; 

– uplatňování zásady, na jejímž základě budou všechny bezpečnostní síly v Unii a v členských 
státech povinny poskytovat další služby s informacemi, jestliže tyto služby prokážou oprávněnou 
potřebu takových informací („zásada dostupnosti“) 

– zavedení nových databází, jejich napojení na stávající databáze s cílem umožnit výměnu 
informací a splnit bezpečnostní účely1, za předpokladu, že: 

• výměna informací se uskuteční jen z toho důvodu, aby se dosáhlo zákonných cílů; 
• je zaručena spolehlivost údajů určených k výměně; 
• zdroje informací musí být chráněny a musí být zaručena důvěrnost údajů ve všech fázích 

výměny a po jejím uskutečnění; 
• budou platit běžné normy přístupu k údajům a běžné technické normy; 
• budou zajištěny kontroly ochrany údajů, a to před výměnou a po ní; 
• soukromé osoby musí být chráněny před zneužitím údajů a musí mít právo opravit 

nesprávné údaje.

V souvislosti s prací týkající se zpráv pana Antoina DUQUESNEHO (výměna údajů  mezi 
policejními silami)2 a zpráv pana Alexandera ALVARA (zadržování údajů)1 se navrhuje 

  
1„Metody používané k výměně informací by měly plně využívat nové technologie a měly by být přizpůsobeny pro všechny typy 
informací, v případě potřeby prostřednictvím vzájemného přístupu k národním databázím buď vzájemným propojením k již 
existujícím centrálním databázím EU, jako je SIS, nebo přímým přístupem (on–line) k těmto databázím. Tyto možnosti by měl mít 
i  Europol. Nové centralizované evropské databáze by měly být vytvořeny pouze na základě studií, které potvrdí jejich přínos.“

2 Duquesne (Švédská iniciativa) text: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st10/st10215.en04.pdf
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prozkoumat tato témata společně s evropskými a národními úřady a orgány a s odborníky, kteří 
pracují právě v této oblasti. 

PROGRAM

15:00 Zahájení semináře – pan Jean–Louis BOURLANGES, předseda Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

První část – Bezpečná a svobodná Evropa: nezbytné kroky a potřebné údaje při činnostech 
vymáhání práva

15:10 pan Pär STRÖM, poradce pro strategii informačních technologií ( Atomer och bitar)
Existuje ještě kompromis mezi bezpečností a soukromím? Kde jsou hranice mezi 
bezpečnější Evropou a „špehovanou společností“? Jsou nové technické možnosti 
pro boj s trestnou činností skutečnou a účinnou odpovědí na naše bezpečnostní 
potřeby? Rizika a výhody amerického a evropského přístupu

15:30  pan Emilio ACED FÉLEZ, předseda společného kontrolního orgánu Europolu
Experimenty a jejich výstupy, pokud jde o zacházení s pracovními údaji a jejich 
ochranu na evropské úrovni

15.45 pan José Luis LOPEZ DA MOTA,  předseda týmu na ochranu dat z Eurojustu 
Experimenty a indikace, pokud jde o zacházení s pracovními údaji a jejich 
ochranu na evropské úrovni. První experimenty a otázky ohledně výměny 
takových údajů mezi národními úřady prováděné za různých podmínek a v rámci 
různých právních rámců

16:00 pan Ulco VAN DE POL, předseda schengenského společného kontrolního úřadu  
Jak probíhá výměna údajů v současnosti a jak by mohla probíhat v budoucnosti v 
schengenském systému a obecné zásady ochrany údajů ve třetím pilíři

Druhá část:  Které údaje a které obecné zásady ochrany pro údaje používané pro 
bezpečnostní účely? (… nad rámec Úmluvy č. 108 Rady Evropy)

16:15 pan Franco FRATTINI, místopředseda Evropské komise
Haagské principy a příští rámcové rozhodnutí o ochraně údajů v rámci soudní a 
policejní spolupráce.

16:30 pan Peter HUSTINX, Evropský inspektor ochrany údajů
Přístup a znovupoužití osobních údajů pro bezpečnostní účely – v případě 
cestujících v letecké dopravě, uživatelů Internetu a finančních údajů; jaká 
omezení a jaké záruky? 

     
Duquesne (Švédská iniciativa) vysvětlující memorandum: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st10/st10215–ad01re01.en04.pdf
Duquesne (KOM návrh): 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=52004DC0221&model=guichett
1 Alvaro: (zadržování údajů: vysvětlivka: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st08/st08958–ad01.en04.pdf
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16.45 pan Stefano RODOTÀ, předseda italské komise pro ochranu údajů a člen  
Evropské pracovní skupiny pro ochranu údajů (článek 29) Pohled z národní 
perspektivy. Jak bylo dosaženo kompromisu mezi svobodou a bezpečností na 
národní úrovni a čeho by mohlo být dosaženo na evropské úrovni 

17.00 Diskuse

Třetí část : jak zajistit základní právo na bezpečnost z hlediska strategie a fungování

17.45 pan Patrick ZANDERS, vrchní komisař a ředitel útvaru politiky mezinárodní 
policejní spolupráce federální policie, Belgie
Subsidiarita a provázanost evropských a národních bezpečnostních strategií v 
nové ústavě: jakou roli by mohly hrát národní bezpečnostní služby a jakou COSI 

18.15 Závěry zpravodajů  
pan Antoine DUQUESNE a pan Alexander ALVARO 
Čekání na ústavu : Jak zajistit evropským občanům právo na bezpečnost a 
svobodu. Jak překonat dualismus Společenství – Unie o ochraně údajů Jak posílit 
demokratickou kontrolu na evropské úrovni a na národních úrovních. Jak dohlížet 
na dozorce (Watcher)...

PŘÍLOHA

Sekretariát semináře Telefon Adresa E–mail 

Emilio DE CAPITANI
vedoucí oddělení

32.2.284.35.08 European Parliament 
Rue Wiertz 
RMA 1J 032
1047 Brussels

Ryszard DE GROOT
asistent 

32.2.284.07.95 European Parliament
Rue Wiertz
RMA 01J036
1047 Brussels

ip–libe@europarl.eu.int

Důležitá poznámka pro zájemce o účast na semináři

Semináře je přístupný pro veřejnost. Z bezpečnostních důvodů si však účastníci, kteří nemají kartu 
pro vstup do Evropského Parlamentu, musí předem opatřit průkazku. Zájemci o tuto průkazku se 
do 28. ledna 2005 obrátí na sekretariát semináře.


