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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az európai adatvédelmi biztos által 
gyakorolt felügyelet 

A közös ellenırzı hatóság által gyakorolt 
felügyelet 

(1) Az európai adatvédelmi biztos feladata, 
hogy a személyes adatok Europol általi 
feldolgozása tekintetében figyelemmel 
kísérje és biztosítsa e rendeletnek a 
természetes személyek alapvetı jogainak 
és szabadságainak védelmével kapcsolatos 
rendelkezései alkalmazását, valamint 
tanácsokkal lássa el az Europolt és az 
érintetteket a személyes adatok 
feldolgozását érintı valamennyi kérdésben. 
E célból ellátja a (2) bekezdésben 
meghatározott feladatokat, valamint 
gyakorolja a (3) bekezdésben biztosított 
hatásköröket.  

(1) Az európai adatvédelmi biztosból és a 
közös ellenırzı szervbıl álló független 

közös ellenırzı hatóság feladata, hogy a 
személyes adatok Europol általi 
feldolgozása tekintetében figyelemmel 
kísérje és biztosítsa e rendeletnek a 
természetes személyek alapvetı jogainak 
és szabadságainak védelmével kapcsolatos 
rendelkezései alkalmazását, valamint 
tanácsokkal lássa el az Europolt és az 
érintetteket a személyes adatok 
feldolgozását érintı valamennyi kérdésben. 
E célból ellátja a (2) bekezdésben 
meghatározott feladatokat, valamint 
gyakorolja a (3) bekezdésben biztosított 
hatásköröket.  

 A közös ellenırzı hatóság az európai 

adatvédelmi biztosból és tagállamonként a 

független nemzeti adatvédelmi ellenırzı 

hatóság legfeljebb két tagjából vagy 

képviselıjébıl áll. E tagoknak vagy 

képviselıknek rendelkezniük kell a 

szükséges képességekkel, és kinevezésük 

öt évre szól. Az európai adatvédelmi 

biztos, illetve valamennyi küldöttség egy-

egy szavazattal rendelkezik. 

 A közös ellenırzı szerv elnökét tagjai 
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közül maga választja. 

 Kötelezettségeik teljesítése során a közös 

ellenırzı szerv tagjai utasításokat 

semmilyen más szervtıl nem kaphatnak. 

 A közös ellenırzı szerv eljárási 

szabályzatát tagjainak kétharmados 

többségével fogadja el. 

(2) Az európai adatvédelmi biztos e 
rendelet alapján a következı 
kötelességekkel rendelkezik:  

(2) A közös ellenırzı hatóság e rendelet 
alapján a következı kötelességekkel 
rendelkezik:  

a) meghallgatja és kivizsgálja a 
panaszokat, és ésszerő idın belül értesíti az 
érintettet a vizsgálat eredményérıl;  

a) meghallgatja és kivizsgálja a 
panaszokat, és ésszerő idın belül értesíti az 
érintettet a vizsgálat eredményérıl;  

b) saját kezdeményezésére vagy panasz 
alapján vizsgálatokat végez, és ésszerő 
idın belül értesíti az érintettet azok 
eredményérıl;  

b) saját kezdeményezésére vagy panasz 
alapján vizsgálatokat végez, és ésszerő 
idın belül értesíti az érintettet azok 
eredményérıl;  

c) ellenırzi és biztosítja az e rendeletben és 
egyéb uniós aktusokban foglalt, a 
személyes adatok feldolgozása tekintetében 
természetes személyek védelmével 
kapcsolatos rendelkezések Europol általi 
alkalmazását;  

c) ellenırzi és biztosítja az e rendeletben és 
egyéb uniós aktusokban foglalt, a 
személyes adatok feldolgozása tekintetében 
természetes személyek védelmével 
kapcsolatos rendelkezések Europol általi 
alkalmazását;  

d) saját kezdeményezésére vagy 
konzultáció keretében tanácsokkal látja el 
az Europolt a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó valamennyi 
kérdésben, különösen azt megelızıen, 
hogy az Europol belsı szabályokat határoz 
meg az alapvetı jogok és szabadságok 
személyesadat-feldolgozás tekintetében 
történı védelmére vonatkozóan;  

d) saját kezdeményezésére vagy 
konzultáció keretében tanácsokkal látja el 
az Europolt a személyes adatok 
feldolgozására vonatkozó valamennyi 
kérdésben, különösen azt megelızıen, 
hogy az Europol belsı szabályokat határoz 
meg az alapvetı jogok és szabadságok 
személyesadat-feldolgozás tekintetében 
történı védelmére vonatkozóan;  

e) meghatározza, indokolja és 
nyilvánosságra hozza a 36. cikk (4) 
bekezdésében említett mentességeket, 
biztosítékokat, engedélyeket és feltételeket;  

e) meghatározza, indokolja és 
nyilvánosságra hozza a 36. cikk (4) 
bekezdésében említett mentességeket, 
biztosítékokat, engedélyeket és feltételeket;  

f) nyilvántartást vezet azokról az 
adatfeldolgozási mőveletekrıl, amelyekrıl 
a 42. cikk (1) bekezdése alapján értesítették 
és a 42. cikk (4) bekezdésével összhangban 
nyilvántartásba vettek;  

f) nyilvántartást vezet azokról az 
adatfeldolgozási mőveletekrıl, amelyekrıl 
a 42. cikk (1) bekezdése alapján értesítették 
és a 42. cikk (4) bekezdésével összhangban 
nyilvántartásba vettek;  

g) elızetesen ellenırzi azt az 
adatfeldolgozást, amelyrıl értesítették;  

g) elızetesen ellenırzi azt az 
adatfeldolgozást, amelyrıl értesítették;  
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(3) Az európai adatvédelmi biztos e 
rendelet alapján:  

(3) A közös ellenırzı hatóság e rendelet 
alapján:  

a) tanácsot adhat az érintetteknek jogaik 
gyakorlásával kapcsolatban;  

a) tanácsot adhat az érintetteknek jogaik 
gyakorlásával kapcsolatban;  

b) a személyesadat-feldolgozást szabályozó 
rendelkezések állítólagos megsértése 
esetén az ügyet az Europol elé utalhatja, és 
szükség esetén javaslatot tehet a 
rendelkezés megsértésének orvoslására és 
az érintettek védelmének javítására;  

b) a személyesadat-feldolgozást szabályozó 
rendelkezések állítólagos megsértése 
esetén az ügyet az Europol elé utalhatja, és 
szükség esetén javaslatot tehet a 
rendelkezés megsértésének orvoslására és 
az érintettek védelmének javítására;  

c) elrendelheti az adatokkal kapcsolatos 
jogok gyakorlására vonatkozó kérelmek 
teljesítését abban az esetben, ha a 
kérelmeket a 39. és 40. cikk megsértésével 
utasították el;  

c) elrendelheti az adatokkal kapcsolatos 
jogok gyakorlására vonatkozó kérelmek 
teljesítését abban az esetben, ha a 
kérelmeket a 39. és 40. cikk megsértésével 
utasították el;  

d) figyelmezteti vagy elmarasztalja az 
Europolt;  

d) figyelmezteti vagy elmarasztalja az 
Europolt;  

e) elrendelheti bármely adat helyesbítését, 
zárolását, törlését vagy megsemmisítését, 
amennyiben annak feldolgozása a 
személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó rendelkezések megsértésével 
történt, és elrendelheti azon harmadik 
személyek értesítését az ilyen 
intézkedésrıl, akikkel az adatot közölték;  

e) elrendelheti bármely adat helyesbítését, 
zárolását, törlését vagy megsemmisítését, 
amennyiben annak feldolgozása a 
személyes adatok feldolgozására 
vonatkozó rendelkezések megsértésével 
történt, és elrendelheti azon harmadik 
személyek értesítését az ilyen 
intézkedésrıl, akikkel az adatot közölték;  

f) elrendelheti az adatfeldolgozás átmeneti 
vagy végleges tilalmát;  

f) elrendelheti az adatfeldolgozás átmeneti 
vagy végleges tilalmát;  

g) az ügyet az Europol, illetve szükség 
esetén az Európai Parlament, a Tanács 
vagy a Bizottság elé utalhatja;  

g) az ügyet az Europol, illetve szükség 
esetén az Európai Parlament, a Tanács 
vagy a Bizottság elé utalhatja;  

h) az ügyet a Szerzıdésben meghatározott 
feltételek szerint az Európai Unió Bírósága 
elé utalja;  

h) az ügyet a Szerzıdésben meghatározott 
feltételek szerint az Európai Unió Bírósága 
elé utalja;  

i) beavatkozóként jár el az Európai Unió 
Bírósága elé terjesztett ügyekben.  

i) beavatkozóként jár el az Európai Unió 
Bírósága elé terjesztett ügyekben.  

(4) Az európai adatvédelmi biztos 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy:  

(4) A közös ellenırzı hatóság hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy:  

a) az Europoltól hozzáférést kapjon a 
vizsgálataihoz szükséges összes személyes 
adathoz és információhoz;  

a) az Europoltól hozzáférést kapjon a 
vizsgálataihoz szükséges összes személyes 
adathoz és információhoz;  

b) bármely olyan helyiségbe belépjen, ahol 
az Europol tevékenykedik, amennyiben 
ésszerően feltételezhetı, hogy az adott 

b) bármely olyan helyiségbe belépjen, ahol 
az Europol tevékenykedik, amennyiben 
ésszerően feltételezhetı, hogy az adott 
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helyiségben valamely, e rendelet hatálya 
alá tartozó tevékenység zajlik.  

helyiségben valamely, e rendelet hatálya 
alá tartozó tevékenység zajlik.  

(5) Az európai adatvédelmi biztos éves 
jelentést állít össze az Eurpollal 
kapcsolatban végzett felügyeleti 
tevékenységekrıl. E jelentés részét képezi 
az adatvédelmi biztos 45/2001/EK rendelet 
48. cikkében említett éves jelentésének.  

(5) A közös ellenırzı hatóság éves 
jelentést állít össze az Europollal 
kapcsolatban végzett felügyeleti 
tevékenységekrıl. E jelentés az 
adatvédelmi biztos 45/2001/EK rendelet 
48. cikkében említett éves jelentésével 
együtt is közzétehetı.  

(6) A tagokat és az európai adatvédelmi 
biztos személyzetét köti a 69. cikkben 
megállapított titoktartási kötelezettség.  

(6) A tagokat és a közös ellenırzı hatóság 
személyzetét köti a 69. cikkben 
megállapított titoktartási kötelezettség.  

Or. en 

Indokolás 

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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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Parlament általi ellenırzés  Közös parlamenti ellenırzés  

(1) Az igazgatótanács elnöke és az 
ügyvezetı igazgató az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek kérésére 
megjelenik elıttük az Europollal 

kapcsolatos kérdéseknek a diszkréciós és 

titoktartási kötelezettség 

figyelembevételével történı megvitatása 

céljából.  

(1) Az Europol tevékenységének az 
Európai Parlament általi – a nemzeti 
parlamentekkel együtt végzett – 

ellenırzésére irányuló mechanizmus egy 

szakosított közös parlamenti ellenırzı 

csoport formájában valósul meg, amelyet 

az Európai Parlament illetékes 

bizottságán belül hoznak létre, és amely az 
Európai Parlament illetékes bizottságának 

rendes tagjaiból, valamint tagállamonként 
a nemzeti parlament illetékes 

bizottságának egy képviselıjébıl és egy 

póttagból áll. A kétkamarás parlamenttel 
rendelkezı tagállamokat ehelyett 

kamaránként egy-egy képviselı is 

képviselheti.  

(2) Az Europol tevékenységeinek Európai 
Parlament általi – a nemzeti 

parlamentekkel együtt végzett – 

parlamenti ellenırzése e rendelettel 

összhangban történik. 

(2) A közös parlamenti ellenırzı csoport 
üléseit mindig az Európai Parlament 

illetékes bizottságának elnöke, az Európai 

Parlament valamely helyiségébe hívja 

össze. Az üléseken az Európai Parlament 

illetékes bizottságának elnöke és a Tanács 

soros elnökségét betöltı tagállam nemzeti 

parlamentjének képviselıje közösen 

elnökölnek. 

 (3) A közös parlamenti ellenırzı csoport 

nyomon követi e rendelet 

rendelkezéseinek alkalmazását, különösen 
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annak a természetes személyek alapvetı 

jogaira és szabadságaira gyakorolt hatása 

tekintetében. 

 (4) Ennek érdekében a közös parlamenti 

ellenırzı csoport az alábbi hatáskörökkel 

rendelkezik: 

 a) az igazgatótanács elnökét, az ügyvezetı 

igazgatót és a Bizottság képviselıjét a 

közös parlamenti ellenırzı csoport elé 

idézheti az Europollal kapcsolatos ügyek 

megvitatása céljából, adott esetben a 

diszkréciós és titoktartási kötelezettség 

figyelembevételével. A csoport adott 

esetben határozhat úgy, hogy üléseire más 

érintett személyeket is meghív; 

 b) a közös ellenırzı hatóságot évente 

legalább egyszer a közös parlamenti 

ellenırzı csoport elé idézheti a 

természetes személyek alapvetı jogaival és 

szabadságaival, és különösen a személyes 

adatok védelmével kapcsolatos, az 

Europol mőveleteivel összefüggı kérdések 

megvitatása céljából, adott esetben a 

diszkréciós és titoktartási kötelezettség 

figyelembevételével; 

 c) jogosult saját kezdeményezésére vagy 

panasz alapján vizsgálatokat lefolytatni, 

és ennek eredményérıl ésszerő idın belül 

az Európai Parlamentnek és a 

nyilvánosságnak jelentést tenni; 

 d) javaslatokat fogalmazhat meg az e 

rendelet alkalmazásával kapcsolatos 

jogsértések orvoslására az alapvetı jogok 

és szabadságok védelme érdekében; 

 e) az igazgatótanácsot az ügyvezetı 

igazgató visszahívására utasíthatja, ha e 

rendelet nyomon követése során tartós 

szabálytalanságokat talál, és miután az e 

jogsértések orvoslására és az alapvetı 

jogok és szabadságok védelmének 

javítására irányuló javaslatokat nem 

hajtották végre megfelelıen; 

 f) jóváhagyja az éves munkaprogram 

tervezetét a 15. cikkel összhangban; 
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 g) jóváhagyja az ügyvezetı igazgató 

kinevezését; 

 h) abban az esetben, ha e rendelet 

alkalmazásával kapcsolatos olyan 

szabálytalanságokat talál, amelyeket nem 

orvosoltak az 53. cikk (4) bekezdésének 

megfelelıen, az ügyet a Szerzıdésben 

meghatározott feltételek szerint az 

Európai Unió Bírósága elé utalhatja; 

 i) beléphet az Europol helyiségeibe e 

rendelet alkalmazásának teljes körő 

nyomon követése céljából, e cikk 

rendelkezéseinek megfelelıen. 

 (5) Hatáskörei gyakorlásának elısegítése 

céljából a közös parlamenti ellenırzı 

csoport részére az alábbi 

dokumentumokat kell rendelkezésre 

bocsátani, illetve megvitatni: 

 – a 15. cikkben említett éves és többéves 

munkaprogram tervezete; 

 – a 14. cikkben említett, az Europol 

tevékenységeirıl szóló konszolidált éves 

tevékenységi jelentés; 

 – a 46. cikkben említett, az európai 

adatvédelmi biztosnak az Europollal 

kapcsolatban végzett felügyeleti 

tevékenységekrıl szóló éves jelentése; 

 – a 70. cikkben említett, a Bizottság által 

készített értékelı jelentés az Europol 

eredményességének és hatékonyságának 

felülvizsgálatáról. 

 (6) A közös parlamenti ellenırzı csoport 

elıtt annak kérésére a követezı 

személyeknek kell megjelenniük: 

 – az 56. cikk (2) bekezdésében említett, az 

ügyvezetı igazgató tisztségére kiválasztott 

jelöltek; 

 – az ügyvezetı igazgató, akinek hivatali 

idejét az 56. cikk (5) bekezdésének 

megfelelıen meg kívánják hosszabbítani,  

 – az ügyvezetı igazgató, kötelezettségeinek 

teljesítésérıl való jelentéstétel céljából. 
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 Az igazgatótanács elnöke elızetesen 

tájékoztatja a közös parlamenti ellenırzı 

csoportot az ügyvezetı igazgató 

visszahívásáról, valamint e döntés 

indokairól vagy alapjáról. 

 (7) Az Európai Parlament kiigazítja 

eljárási szabályzatát annak érdekében, 

hogy az összhangba kerüljön az e 

rendeletben biztosított hatáskörökkel.  

(3) Az e rendeletben elıírt tájékoztatási és 

konzultációs kötelezettségek mellett az 
Europol tájékoztatás céljából – a 
diszkréciós és titoktartási kötelezettség 
figyelembe vételével – továbbítja az 
Európai Parlamentnek és a nemzeti 

parlamenteknek az alábbiakat: 

(8) Ezenfelül az Europol tájékoztatás 
céljából – a diszkréciós és titoktartási 
kötelezettség figyelembevételével – adott 
esetben továbbítja a közös parlamenti 
ellenırzı csoportnak az alábbiakat: 

a) fenyegetésértékeléseket, stratégiai 
elemzéseket és az Europol célkitőzéséhez 
kapcsolódó általános helyzetjelentéseket, 
valamint az Europol által rendelt 
tanulmányok és értékelések eredményeit;  

a) fenyegetésértékeléseket, stratégiai 
elemzéseket és az Europol célkitőzéséhez 
kapcsolódó általános helyzetjelentéseket, 
valamint az Europol által rendelt 
tanulmányok és értékelések eredményeit; 

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján 
elfogadott munkamegállapodást.  

b) a 31. cikk (1) bekezdése alapján 
elfogadott munkamegállapodást. 

 (6) A közös parlamenti ellenırzı csoport a 
1049/2001/EK rendeletnek

1a
, valamint a 

bizalmas információk Európai Parlament 

általi kezelésére vonatkozó szabályoknak 

megfelelıen a feladatai teljesítése 

érdekében szükséges bármely releváns 

dokumentumhoz hozzáférést kérhet. 

 (7) A közös parlamenti ellenırzı csoport 

az Európai Parlament számára az 

Europollal kapcsolatos felügyeleti 

tevékenységérıl összefoglaló 

következtetéseket készíthet. 

 ______________ 

 1a
 Az Európai Parlament és a Tanács 

2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete 

az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság dokumentumaihoz való 

nyilvános hozzáférésrıl. 
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