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19. 2. 2014 A7-0096/235 

Pozměňovací návrh  235 
Cornelia Ernst 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0096/2014 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Návrh nařízení 
Článek 46 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dozor vykonávaný evropským 
inspektorem ochrany údajů 

Dozor vykonávaný společným kontrolním 
orgánem 

1. Evropský inspektor ochrany údajů 
odpovídá za kontrolu a uplatňování 
ustanovení tohoto nařízení týkajících se 
ochrany základních práv a svobod 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů Europolem 
a za poskytování poradenství Europolu a 
subjektům údajů ve všech záležitostech 
týkajících se zpracovávání osobních údajů. 
Za tímto účelem plní úkoly stanovené 
v odstavci 2 a vykonává svěřené 
pravomoci podle odstavce 3.  

1. Nezávislý společný kontrolní orgán, 
složený z evropského inspektora ochrany 
údajů a společného kontrolního orgánu 
odpovídá za kontrolu a uplatňování 
ustanovení tohoto nařízení týkajících se 
ochrany základních práv a svobod 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů Europolem 
a za poskytování poradenství Europolu a 
subjektům údajů ve všech záležitostech 
týkajících se zpracovávání osobních údajů. 
Za tímto účelem plní úkoly stanovené 
v odstavci 2 a vykonává svěřené 
pravomoci podle odstavce 3.  

 Společný kontrolní orgán se skládá 
z evropského inspektora ochrany údajů a 
nejvýše dvou členů nebo zástupců 
nezávislých vnitrostátních orgánů na 
ochranu údajů z každého členského státu. 
Tito členové nebo zástupci mají nezbytné 
schopnosti a jsou jmenováni na pět let. 
Evropský inspektor ochrany údajů a 
každá delegace má jeden hlas. 

 Společný kontrolní orgán zvolí z řad svých 
členů předsedu. 

 Členové společného kontrolního orgánu 
nepřijímají při výkonu svých úkolů 
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pokyny od žádného jiného orgánu. 

 Společný kontrolní orgán přijme 
dvoutřetinovou většinou svých členů 
jednací řád. 

2.  Evropský inspektor ochrany údajů má 
následující úkoly podle tohoto nařízení:  

2.  Společný kontrolní orgán má 
následující úkoly podle tohoto nařízení:  

a) vyslechne a posoudí stížnosti a v 
přiměřené době sdělí subjektu údajů 
výsledky;  

a) vyslechne a posoudí stížnosti a v 
přiměřené době sdělí subjektu údajů 
výsledky;  

b) provádí vyšetřování buď z vlastního 
podnětu, nebo na základě stížnosti a v 
přiměřené době sdělí subjektu údajů 
výsledky;  

b) provádí vyšetřování buď z vlastního 
podnětu, nebo na základě stížnosti a v 
přiměřené době sdělí subjektu údajů 
výsledky;  

c) zajišťuje a kontroluje uplatňování 
ustanovení tohoto nařízení a jiných aktů 
Unie o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů Europolem;  

c) zajišťuje a kontroluje uplatňování 
ustanovení tohoto nařízení a jiných aktů 
Unie o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů Europolem;  

d) poskytuje poradenství Europolu buď z 
vlastního podnětu nebo jako odpověď na 
žádost, o všech otázkách, které se týkají 
zpracování osobních údajů, zejména ještě 
před vypracováním vnitřního řádu v oblasti 
ochrany základních práv a svobod v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů;  

d) poskytuje poradenství Europolu buď z 
vlastního podnětu nebo jako odpověď na 
žádost, o všech otázkách, které se týkají 
zpracování osobních údajů, zejména ještě 
před vypracováním vnitřního řádu v oblasti 
ochrany základních práv a svobod v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů;  

e) určuje, zdůvodňuje a zveřejňuje 
výjimky, ochranná opatření, oprávnění a 
podmínky uvedené v čl. 36 odst. 4;  

e) určuje, zdůvodňuje a zveřejňuje 
výjimky, ochranná opatření, oprávnění a 
podmínky uvedené v čl. 36 odst. 4;  

f) vede rejstřík zpracování, která mu byla 
oznámena na základě čl. 42 odst. 1 a která 
byla zaznamenána v souladu s čl. 42 odst. 
4;  

f) vede rejstřík zpracování, která mu byla 
oznámena na základě čl. 42 odst. 1 a která 
byla zaznamenána v souladu s čl. 42 odst. 
4;  

g) provádí předběžnou kontrolu 
zpracování, která mu byla oznámena.  

g) provádí předběžnou kontrolu 
zpracování, která mu byla oznámena.  

3.  Evropský inspektor ochrany údajů 
může podle tohoto nařízení:  

3.  Společný kontrolní orgán může podle 
tohoto nařízení:  

a) poskytovat poradenství subjektům údajů 
při výkonu jejich práv;  

a) poskytovat poradenství subjektům údajů 
při výkonu jejich práv;  

b) předložit věc Europolu v případě 
údajného porušení ustanovení upravujících 
zpracování osobních údajů a případně 
podat návrhy na nápravu daného porušení a 

b) předložit věc Europolu v případě 
údajného porušení ustanovení upravujících 
zpracování osobních údajů a případně 
podat návrhy na nápravu daného porušení a 
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na zlepšení ochrany subjektů údajů;  na zlepšení ochrany subjektů údajů;  

c) nařídit, aby žádosti o výkon určitých 
práv týkajících se údajů byly kladně 
vyřízeny, pokud byly tyto žádosti 
zamítnuty pro porušení článků 39 a 40;  

c) nařídit, aby žádosti o výkon určitých 
práv týkajících se údajů byly kladně 
vyřízeny, pokud byly tyto žádosti 
zamítnuty pro porušení článků 39 a 40;  

d) varovat a napomínat Europol;  d) varovat a napomínat Europol;  

e) nařídit opravu, blokování, výmaz nebo 
zničení všech údajů, při jejichž zpracování 
byla porušena ustanovení upravující 
zpracování osobních údajů, a nařídit 
oznámení těchto opatření třetím osobám, 
kterým byly údaje sděleny;  

e) nařídit opravu, blokování, výmaz nebo 
zničení všech údajů, při jejichž zpracování 
byla porušena ustanovení upravující 
zpracování osobních údajů, a nařídit 
oznámení těchto opatření třetím osobám, 
kterým byly údaje sděleny;  

f) zakázat dočasně nebo trvale zpracování;  f) zakázat dočasně nebo trvale zpracování;  

g) předložit věc Europolu a v případě 
potřeby Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi;  

g) předložit věc Europolu a v případě 
potřeby Evropskému parlamentu, Radě a 
Komisi;  

h) předložit věc Soudnímu dvoru Evropské 
unie za podmínek, které stanoví Smlouva;  

h) předložit věc Soudnímu dvoru Evropské 
unie za podmínek, které stanoví Smlouva;  

i) zasahovat do právních sporů 
předložených Soudnímu dvoru Evropské 
unie.  

i) zasahovat do právních sporů 
předložených Soudnímu dvoru Evropské 
unie.  

4.  Evropský inspektor ochrany údajů je 
oprávněn:  

4.  Společný kontrolní orgán je oprávněn:  

a) získat od Europolu přístup ke všem 
osobním údajům a všem informacím 
nezbytným pro své šetření;  

a) získat od Europolu přístup ke všem 
osobním údajům a všem informacím 
nezbytným pro své šetření;  

b) získat přístup do všech prostor, v nichž 
Europol vykonává svou činnost, existují-li 
dostatečné důvody k předpokladu, že je 
tam vykonávána činnost, na niž se vztahuje 
toto nařízení.  

b) získat přístup do všech prostor, v nichž 
Europol vykonává svou činnost, existují-li 
dostatečné důvody k předpokladu, že je 
tam vykonávána činnost, na niž se vztahuje 
toto nařízení.  

5.  Evropský inspektor ochrany údajů 
vypracuje každý rok zprávu o svém dozoru 
nad Europolem. Tato zpráva je součástí 
výroční zprávy evropského inspektora 
ochrany údajů uvedené v článku 48 
nařízení (ES) č. 45/2001.  

5.  Společný kontrolní orgán vypracuje 
každý rok zprávu o svém dozoru nad 
Europolem. Tato zpráva může být 
zveřejněna společně s výroční zprávou 
evropského inspektora ochrany údajů 
uvedenou v článku 48 nařízení (ES) č. 
45/2001.  

6.  Členové a zaměstnanci evropského 
inspektora ochrany údajů jsou vázáni 
povinností zachování důvěrnosti podle 
článku 69.  

6.  Členové a zaměstnanci společného 
kontrolního orgánu jsou vázáni povinností 
zachování důvěrnosti podle článku 69.  
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Odůvodnění 

The current porposal does not guarantee a sufficient level of data protection given that it does 

not reflect the reality of the law enforcement data exchange model currently in place. The vast 

majority of personal data originates from the Member states and will eventually be sent back 

to the Member States. This reality necessitates an equal involvement of the national Data 

Protection Authorities (DPAs) with the European Data Protection Supervisor. The national 

DPAs as currently represented in the Joint Supervisory Body (JSB) of Europol have already 

got extensive experience in dealing with Euopols data exchange model, and it would be 

ludicrous to not take advantage of their long-standing experience. Also, the EDPS mandate 

does not entail the same far-reaching intervention and inquiry powers that the JSB has. In 

sum, to guarantee the highest possible protection of personal data, it is primoridal that both 

the national DPAs and the EDPS are involved on equal footing. This is best done by creating 

a Joint Supervisory Authority. 
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19. 2. 2014 A7-0096/236 

Pozměňovací návrh  236 
Cornelia Ernst 
za skupinu GUE/NGL 
 
Zpráva A7-0096/2014 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 
Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva 
(Europol) 
COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD) 

Návrh nařízení 
Článek 53 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Parlamentní kontrola  Společná parlamentní kontrola  

1. Předseda správní rady a výkonný ředitel 
vystoupí před Evropským parlamentem a 
vnitrostátními parlamenty na jejich žádost, 
aby projednali otázky týkající se 
Europolu, přičemž zohlední povinnost 
zachování mlčenlivosti a důvěrnosti.  

1. Mechanismus pro kontrolu činností 
Europolu Evropským parlamentem spolu 
s vnitrostátními parlamenty má formu 
specializované skupiny pro společný 
parlamentní přezkum; bude zřízena 
v rámci příslušného výboru Evropského 
parlamentu a bude se skládat z 
plnoprávných členů příslušného výboru 
Evropského parlamentu a z jednoho 
zástupce příslušného výboru 
vnitrostátního parlamentu za každý 
členský stát a z náhradníka. Členské státy 
s dvoukomorovými parlamentními 
systémy mohou být zastoupeny zástupcem 
z každé komory.  

2. Evropský parlament provádí kontrolu 
činností Europolu, do které jsou zapojeny 
vnitrostátní parlamenty, v souladu s tímto 
nařízením. 

2. Schůze skupiny pro společný 
parlamentní přezkum se konají vždy 
v prostorách Evropského parlamentu 
a svolává je předseda příslušného výboru 
Evropského parlamentu. Schůzím 
spolupředsedají předseda příslušného 
výboru Evropského parlamentu a 
zástupce vnitrostátního parlamentu 
členského státu, který v daném období 
předsedá Radě. 

 3. Skupina pro společný parlamentní 
přezkum sleduje, jak jsou uplatňována 
ustanovení tohoto nařízení, zejména v 
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souvislosti s jejich dopadem na základní 
práva a svobody fyzických osob. 

 4. Za tímto účelem má skupina pro 
společný parlamentní přezkum tyto 
pravomoci: 

 a) může předvolat předsedu správní rady, 
výkonného ředitele a zástupce Komise 
před skupinu pro společný parlamentní 
přezkum k projednání otázek týkajících se 
Europolu, přičemž případně zohlední 
povinnost zachování mlčenlivosti a 
důvěrnosti. Skupina může rozhodnout, že 
na své schůze případně pozve i jiné 
důležité osoby; 

 b) může předvolat společný kontrolní 
orgán před skupinu pro společný 
parlamentní přezkum alespoň jednou 
ročně k projednání otázek týkajících se 
ochrany základních práv a svobod 
fyzických osob, a zejména ochrany 
osobních údajů, a to s ohledem na činnost 
Europolu, přičemž případně zohlední 
povinnost zachování mlčenlivosti a 
důvěrnosti; 

 c) má pravomoc provádět vyšetřování buď 
z vlastního podnětu, nebo na základě 
stížnosti a v přiměřené době podat 
Evropskému parlamentu a veřejnosti 
zprávu o výsledku; 

 d) může formulovat návrhy na nápravu 
případů, při nichž došlo k porušení 
uplatňování tohoto nařízení, s cílem 
zajistit ochranu základních práv a svobod;  

 e) může vyzvat správní radu k odvolání 
výkonného ředitele, pokud při sledování 
uplatňování tohoto nařízení zjistí 
opakované nesrovnalosti, a pokud nejsou 
náležitě prováděny návrhy na nápravu 
těchto porušení a na zlepšení ochrany 
základních práv a svobod; 

 f) uděluje souhlas s návrhem ročního 
pracovního programu v souladu s 
článkem 15; 

 g) uděluje souhlas s jmenováním 
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výkonného ředitele; 

 h) v případě, že by byly zjištěny 
nesrovnalosti v uplatňování tohoto 
nařízení, jež by nebyly napraveny v 
souladu s čl. 53 odst. 4, může předložit věc 
Soudnímu dvoru Evropské unie za 
podmínek stanovených ve Smlouvě; 

 i) může získat přístup do prostor 
Europolu, aby mohla plně sledovat 
uplatňování tohoto nařízení, jak je 
stanoveno v tomto článku. 

 5. S cílem usnadnit uplatňování 
pravomocí skupiny pro společný 
parlamentní přezkum se na jejích schůzí 
předloží a projednají následující 
dokumenty: 

 – návrhy ročních a víceletých pracovních 
programů uvedené v článku 15; 

 – souhrnná výroční zpráva o činnosti 
Europolu uvedená v článku 14; 

 – výroční zpráva evropského inspektora 
ochrany údajů o jeho dozoru nad 
Europolem uvedená v článku 46; 

 – hodnotící zpráva Komise, která zkoumá 
účinnost a účelnost Europolu, uvedená 
v článku 70. 

 6. Na schůze skupiny pro společný 
parlamentní přezkum se na její žádost 
dostaví následující osoby: 

 – vybraní kandidáti na funkci výkonného 
ředitele uvedenou v čl. 56 odst. 2; 

 – výkonný ředitel, jehož funkční období 
má být prodlouženo, jak je stanoveno v čl. 
56 odst. 5; 

 – výkonný ředitel, aby předložil zprávu 
o plnění povinností. 

 Před odvoláním výkonného ředitele 
z funkce informuje předseda správní rady 
skupinu pro společný parlamentní 
přezkum a rovněž jí sdělí příčiny nebo 
důvody takového rozhodnutí. 

 7. Evropský parlament upraví svůj jednací 
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řád tak, aby byl v souladu s pravomocemi 
udělenými tímto nařízením.  

3. Vedle plnění informačních a 
konzultačních povinností stanovených 
tímto nařízením předává Europol při 
zachování povinnosti mlčenlivosti a 
důvěrnosti Evropskému parlamentu a 
vnitrostátním parlamentům pro informaci: 

8. Kromě toho předá Europol při 
případném zachování povinnosti 
mlčenlivosti a důvěrnosti skupině pro 
společný parlamentní přezkum pro 
informaci: 

a) posouzení hrozeb, strategické analýzy a 
všeobecné situační zprávy týkající se cílů 
Europolu, jakož i výsledky studií a 
hodnocení zadaných Europolem;  

a) posouzení hrozeb, strategické analýzy a 
všeobecné situační zprávy týkající se cílů 
Europolu, jakož i výsledky studií a 
hodnocení zadaných Europolem; 

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 
odst. 1.  

b) pracovní ujednání přijatá podle čl. 31 
odst. 1. 

 6. Podle nařízení (ES) č. 1049/20011a 
a pravidel pro nakládání s důvěrnými 
informacemi ze strany Evropského 
parlamentu může skupina pro společný 
parlamentní přezkum požadovat jakýkoli 
relevantní dokument, nezbytný pro plnění 
jejích úkolů. 

 7. Skupina pro společný parlamentní 
přezkum může vypracovat shrnující 
závěry o svém dohledu nad Europolem 
a předložit je Evropskému parlamentu. 

 ______________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 
2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise. 

Or. en 

 
 


