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Poslanstvo skupnega nadzornega organa Europola 

 

Poslanstvo skupnega nadzornega organa je, da v skladu s Konvencijo o Europolu opravlja 

neodvisen pregled nad dejavnostmi Europola in tako zagotovi, da med shranjevanjem, 

obdelavo in uporabo podatkov, ki jih ima Europol, niso kršene pravice posameznika. 

Skupni nadzorni organ poleg tega spremlja dopustnost prenosa podatkov, ki izhajajo iz 

Europola.  

 

Vsak posameznik ima pravico, da od skupnega nadzornega organa zahteva, da zagotovi 

zakonitost in natančnost načina, na katerega Europol zbira, shranjuje, obdeluje in uporablja 

njegove osebne podatke. Skupni nadzorni organ tako deluje kot zanesljiv posrednik med 

posameznikom in Europolom.  

 

Skupni nadzorni organ spodbuja sodelovalni pristop pri proučevanju vprašanj v zvezi z 

usklajeno razlago in uporabo določb Konvencije o Europolu ter za pripravo usklajenih 

predlogov za skupne rešitve težav v zvezi z obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki ju 

izvaja Europol.  
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Latvija 
 Članica 
 Signe PLUMINA 
 
 Nadomestna članica 
 Aiga BALODE 

 

Litva 
 Članica 
 Rita VAITKEVIČIENĖ 
 

Nadomestna članica 
Neringa KAKTAVIČIŪTĖ-MICKIENĖ 

 
Luksemburg 
 Član 
 Georges WIVENES  
  
 Nadomestni član 
 Thierry LALLEMANG 
 

Malta 
 Nadomestni član 

David CAUCHI 

 

Nizozemska 
 Član 
 Jacob KOHNSTAMM  
 
 Nadomestna članica 
 Laetitia KRÖNER 
 

Poljska 
 Član 
 Michał SERZYCKI 
 
 Nadomestni član 
 Piotr DROBEK 

Portugalska 
 Članica 
 Isabel CERQUEIRA DA CRUZ 
 
 Nadomestna članica 

Clara VIEIRA CARDOSO GUERRA 
 

Romunija 
Članica 
Georgeta BASARABESCU 

   
Nadomestni član  

  George GRIGORE  
 

Slovaška 
 Član 
 Peter LIESKOVSKÝ 
 
 Nadomestni član 

Tomaš MIČO 
 

Slovenija 
 Nadomestna članica 

Alenka JERŠE 
  
 

Španija 
 Član 

Rafael GARCÍA GOZALO 
 
 Nadomestna članica 
 Marta AGUIRRE CALZADA 
 

Švedska 
 Članica 
 Agneta RUNMARKER 
  

Nadomestna članica 
Katja ISBERG AMNÄS 

 
Združeno kraljestvo 
 Član 
 David SMITH  

 
 Nadomestni član 

Jonathan BAMFORD 
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V.1.2 Odbor za pritožbe 

 
Predsednica:  Agneta RUNMARKER 
Podpredsednik: Heikki HUHTINIEMI 
 
Avstrija 

Član 
Gregor KÖNIG 
 
Nadomestna članica 
Caroline FRITZ 

 

Belgija 
Član 
Willem DEBEUCKELAERÉ 
  
Nadomestni član 
Bart DE SCHUTTER 
 

Bolgarija 

Članica 
Marija MATEVA 
 
Nadomestni član 
Veselin TSELKOV 

 

Ciper 
 Članica 
 Goulla FRANGOU 
 
 Nadomestna članica 
 Mrs Louiza MARKIDOU 
 

Češka republika 
 Članica 
 Miroslava MATOUŠOVÁ 
 
 Nadomestni član 

Jiri MESICEK 
 

Danska 
 Članica 
 Lena ANDERSEN 
  

Nadomestni član 
Jens Harkov HANSEN 

Estonija 
 Član 
 Taago PÄHKEL 
 
  
 

Finska 
 Član 
 Reijo AARNIO  
  
 Nadomestni član 
 Heikki HUHTINIEMI 
 

Francija 
 Član 
 Georges de La LOYÈRE 
  

Nadomestni član 
Michel MAZARS 

 

Nemčija 
 Član 
 Roland BACHMEIER 
 
 Nadomestni član 
 Wolfgang Von POMMER ESCHE 
 

Grčija 
 Član 

Grigorios LAZARAKOS 
  
 Nadomestna članica 

Maria ALIKAKOU 
 

Madžarska 
Član 
András JÓRI  

 
 Nadomestna članica 

Agnes PAJÓ 
 

Italija 
 Članica 
 Vanna PALUMBO  
 

Irska 
 Član 

Diarmuid HALLINAN 
 

Nadomestni član 
Gary DAVIS 
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Predgovor 

 

Leto 2008 je bilo za skupni nadzorni organ (SNO) 

pomemben mejnik. SNO je zaznamoval 10 let nadzora 

nad varstvom podatkov pri Europolu. Od začetka 

delovanja SNO oktobra 1998 sta Europol in SNO 

ugotovila obstoj skupnega interesa pri doseganju visokih 

standardov varstva podatkov pri Europolu. Že na začetku 

sta vzpostavila dober delovni odnos, ki se je v naslednjih 

letih še okrepil in posledica katerega so bili konstruktivni 

dialog in praktični dosežki pri uvajanju zahtev o varstvu 

podatkov v vsakodnevno delo Europola.   

 

Varstvo podatkov določa za agencije kazenskega pregona, vključno z Europolom, ustrezne 

standarde za obdelovanje informacij. Ti lahko včasih predstavljajo breme, vendar niso ovira 

za učinkovite raziskave in oblikovanje politik. Dejansko pomagajo zagotoviti kakovost in 

zanesljivost Europolovih informacij. Varstvo podatkov je primerljivo z omejitvijo hitrosti. 

Ta sicer upočasni voznika, vendar s tem ščiti njegovo varnost in varnost drugih 

udeležencev v prometu. Europolova dosega dolgoročnih ciljev kazenskega pregona se zdi 

zelo verjetna. 

 

Zagotavljanje visokih standardov za varovanje podatkov pri Europolu je deloma odvisno od 

osebnih podatkov, ki jih posredujejo države članice in ostali. Obstaja vse večja potreba po 

ugotavljanju, ali prakse in postopki, ki urejajo kakovost podatkov na nacionalni ravni 

ustrezajo standardom, potrebnim za zagotovitev visoko kakovostnih podatkov, ki jih 

obdeluje Europol. Europolova vloga pri tem je usposabljanje in spodbujanje agencij 

kazenskega pregona v državah članicah, vendar imajo pomembno vlogo tudi nacionalni 

organi za varstvo podatkov, zlasti zaradi pravice do pregledov nacionalnih enot. 

Uveljavljanje izboljšav zahteva sodelovanje ne samo med SNO in Europolom, ampak tudi 

med SNO in nacionalnimi organi za varstvo podatkov. 

  

SNO pozdravlja izvajanje sklepa Sveta, ki vzpostavlja nov pravni okvir za Europol, kot 
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Združeno kraljestvo 
 Člana  
 David SMITH  

Jonathan BAMFORD 
 

 Nadomestna člana  
 Chris TURNER 
 Ian MILLER 
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Italija 
 Članica 
 Vanna PALUMBO  
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 Člana 
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Člana 
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 Članici 
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 Članici  
 Rita VAITKEVIČIENĖ 

Neringa KAKTAVIČIŪTĖ-MICKIENĖ 
 

Luksemburg 
 Člana  
 Georges WIVENES  
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 Nadomestni član 
 Pierre WEIMERSKIRCH 
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 Nadomestni član 

David CAUCHI 
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 Člana  
 Jacob KOHNSTAMM 
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Nadomestna članica 
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 Michał SERZYCKI 
 
 Nadomestni član 
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Clara VIEIRA CARDOSO GUERRA 
Vasco Rodrigo DUARTE DE ALMEIDA 

 

Romunija 

Članici 
Georgeta BASARABESCU 

  Nicoleta RUSU 
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Španija 
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 Nadomestna članica 
 Marta AGUIRRE CALZADA 
 

Švedska 
 Članici  
 Agneta RUNMARKER 

Katja ISBERG AMNÄS 
  

Nadomestni članici 
Britt-Marie WESTER 

 Birgitta ABJÖRΝSSON 
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pozitivno. Priprava tega novega pravnega okvira pomeni edinstveno priložnost za 

izboljšanje določb o varovanju podatkov na tistih področjih, kjer je to potrebno. Eno 

področje zajema pravico posameznika do dostopa do osebnih podatkov, ki jih hrani 

Europol. Kot izid učinkovitega sodelovanja med Europolom in SNO sklep Sveta določa 

mehanizem, ki bo ne le okrepil pravice posameznika, ampak tudi ohranjal pomembne 

interese kazenskega pregona, ki si jih Europol prizadeva zaščititi. Medtem ko si Europol 

prizadeva za izvajanje sklepa Sveta, se ponujajo dodatne priložnosti za krepitev in 

poenostavitev varstva podatkov v praksi. 

 

Ob novem sklepu Sveta, ki bo urejal način nadzora nad agencijami kazenskega pregona, 

vključno z Europolom, je napredek na področju kazenskega pregona in varstva podatkov 

velik. Za zdaj je jasno predvideno, da bo SNO tudi v prihodnosti obdržal svoje nadzorne 

funkcije. SNO bo še naprej zavezan k izvajanju učinkovitega nadzora varstva podatkov, 

povezanih z dejavnostmi pri Europolu, pri čemer bo upošteval Europolove operativne 

potrebe. Poleg tega bo nadaljeval trdo delo za vzdrževanje tesnega in učinkovitega 

sodelovanja z Europolom in nacionalnimi organi za varstvo podatkov.  

 

 

David Smith 

Predsednik 
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Poglavje I 

 
I.1 Uvod 

 
To je četrto poročilo o dejavnostih skupnega nadzornega organa. V njem so predstavljeni 

dejavnosti in rezultati, doseženi v zadnjih dveh letih (2006–2008) v zvezi z dejanskim 

uresničevanjem načel varstva podatkov na področju kazenskega pregona. Poročilo je 

posvečeno tudi zgodovini celotnega obstoja skupnega nadzornega organa v času, ko 

praznujemo desetletnico njegovega delovanja, in se osredotoča na prihodnje izzive in 

razvoj v zvezi z varstvom podatkov pri sodelovanju na področju kazenskega pregona v 

Evropski uniji. 

 
To poročilo dokazuje, da imajo jasna porazdelitev odgovornosti zainteresiranim stranem, 

sodelovanje in zaupanje za posledico učinkovito tekoče izvajanje načel varstva podatkov 

brez poseganja v pravice in svoboščine posameznika. 

 
Povzetek poročila  

 
V prvem poglavju – Zgodovinski pregled – je predstavljen kratek pregled dejavnosti 

skupnega nadzornega organa v celotnem desetletju 1998–2008; v njem so opisani 

zgodovina, izkušnje in dosežki, glavna pozornost pa je usmerjena prihodnjim izzivom.   

 
V drugem poglavju – Nadzorno delo – so predstavljeni rezultati dela skupnega nadzornega 
organa, ta deluje kot neodvisni nadzornik obdelave osebnih podatkov, ki jo opravlja 
Europol, in varuh pravic oseb, na katere se podatki nanašajo. V tem poglavju bodo 
obravnavani dogodki in dosežki skupnega nadzornega organa kot svetovalca Europola s 
predstavitvijo mnenj o nekaterih vprašanjih varstva podatkov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena vprašanjem upravljanja.   
 
V tretjem poglavju so predstavljeni vloga in odločitve odbora za pritožbe, povzetek 
sprejetih odločitev ter pregled preiskav in analiz odbora, obravnavana je tudi zapletenost 
vprašanj.  
 
V četrtem poglavju je glavna pozornost namenjena samooceni ter kratko- in dolgoročnim 
ciljem skupnega nadzornega organa.  
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Poglavje V  

V.1 Člani skupnega nadzornega organa Europola in odbora za pritožbe 

V.1.1 Skupni nadzorni organ Europola 

 
Predsednik:  David SMITH 
Podpredsednica: Isabel CERQUEIRA DA CRUZ 
 
Avstrija 

Članici 
Waltraut KOTSCHY 
Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER 
 
Nadomestna člana 
Gregor KÖNIG 

 Caroline FRITZ 

Belgija 
Člana 
Willem DEBEUCKELAERÉ 
Bart DE SCHUTTER 
  
Nadomestna članica 

 Priscilla de LOCHT 

Bolgarija 
Člana 
Marija MATEVA 

 Veselin TSELKOV 

Ciper 
 Članica 
 Goulla FRANGOU 
 
 Nadomestna članica 

    Louiza MARKIDOU 
Češka republika 
 Članica 
 Miroslava MATOUŠOVÁ 
 

 Nadomestni član 
Jiri MESICEK 

 
 

Danska 
 Člana  
 Lena ANDERSEN 
 Sten HANSEN 
 

Nadomestna člana 
 Jens Harkov HANSEN 
 Ole TERKELSEN 

Estonija 
 Član 
 Taago PÄHKEL 
 
 Nadomestna članica 
 Kaja PUUSEPP 

 

Finska 
 Člana  
 Reijo AARNIO  
 Heikki HUHTINIEMI 
 
 Nadomestna članica 

   Elisa KUMPULA 
Francija 
 Član 
 Georges de La LOYÈRE 
  

Nadomestni član 
Michel MAZARS 

 
 

Nemčija 
 Člana 
 Michael RONELLENFITSCH 
 Roland BACHMEIER 
 
 Nadomestna člana 
 Angelika SCHRIEVER-STEINBERG 

   Wolfgang Von POMMER ESCHE 

Grčija 
 Člana 

Grigorios LAZARAKOS 
 Leonidas KOTSALIS 
 
 Nadomestni članici 

Dina KAMPOURAKI 
Maria ALIKAKOU 
 

Madžarska 
 Član 

András JÓRI  
 
Nadomestna članica 
Agnes PAJÓ 
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ukrep zagotavlja skupnemu nadzornemu organu priložnost, da sodeluje v postopku v 

zgodnji fazi.   

 

Kljub novim strateškim ciljem in prihodnjim izzivom, s katerimi se srečuje skupni nadzorni 

organ, bo njegova pozornost usmerjena v nadaljevanje že začetega dela – zagotavljanju 

visokokakovostnih storitev za varstvo osebnih podatkov pri Europolu za prihodnja leta, ob 

upoštevanju sprememb v kazenskem pregonu v Evropi. Kot je bilo sklenjeno na konferenci 

9. oktobra 2008, bo skupni nadzorni organ Europola skupaj z nacionalnimi organi za 

varstvo podatkov ohranil zdajšnji sistem nadzora za varstvo podatkov in dodatno okrepil 

svoje dejavnosti za zagotavljanje dejanske zaščite posameznikov ne samo zdaj, temveč tudi 

v prihodnosti.   
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I.2 Kratek pregled preteklih dejavnosti skupnega nadzornega organa 

 

„Modrost ne izvira iz spominov na preteklost, temveč iz odgovornosti za prihodnost.“  
         George Bernard Shaw 

 

Preden se osredotočimo na prihodnost, se je modro ozreti v preteklost, zlasti če jo 

zaznamujejo izkušnje, potrebne za obvladovanje prihodnjih izzivov.  

 

Izkušnje skupnega nadzornega organa na področju kazenskega pregona ter varstva 

podatkov so zdaj očitno dejstvo in so organu omogočile, da je postal zanesljiv varuh pravic 

posameznikov in konstruktiven partner Europola. To se je zgodilo z zagotavljanjem pomoči 

in nasvetov o tem, kako zagotoviti, da so posledica vseh predlaganih sprememb praktični 

dosežki in da te spoštujejo pravice posameznikov. 

 

Ustanovitev skupnega nadzornega organa Europola je seveda povezana z ustanovitvijo 

Europola. Ustanovitev Europola je bila dogovorjena 7. februarja 1992 v Maastrichtski 

pogodbi o Evropski uniji. Konvencija o Europolu, ki so jo ratificirale vse države članice, je 

začela veljati 1. oktobra 1998. Po številnih pravnih aktih, povezanih s Konvencijo, je 

Europol začel svoje dejavnosti v celoti izvajati 1. julija 1999. V skladu s Konvencijo o 

Europolu je Europol podporna služba za agencije kazenskega pregona držav članic EU. 

Europol zbira in analizira osebne podatke o posameznikih, ki jih pridobi od policijskih 

organov v vseh državah članicah v zvezi s kaznivimi dejanji, za katere je pristojen. Prvi in 

ustanovitveni sestanek skupnega nadzornega organa Europola je potekal 9. oktobra 1998 v 

Haagu. Ta dan pomeni začetek dejavnosti skupnega nadzornega organa, ki je prevzel 

odgovornosti, dodeljene s Konvencijo o Europolu. 

 

Skupni nadzorni organ je imel na začetku sekretariat, sestavljen iz članov osebja iz 

generalnega sekretariata Sveta Evropske unije. Vendar je bila dana pobuda za ustanovitev 

neodvisnega sekretariata in po sklepu Sveta z dne 17. oktobra 2000 je bil 1. septembra 2001 

oblikovan stalen in neodvisen sekretariat.  
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Skupnemu nadzornemu organu je od njegove ustanovitve leta 1998 zaupana naloga 

nadzorovanja dejavnosti Europola pri obdelavi osebnih podatkov. Njegove naloge pa so 

celo pomembnejše z vidika vrste informacij, ki jih obdeluje Europol, in mogočih negativnih 

posledic za zadevne posameznike, če se te informacije obdelujejo brez ustreznih in strogih 

zaščitnih ukrepov.  

 

Skupni nadzorni organ je pri svojem delu že imel smernice – oris varstva podatkov, ki se 

izvaja v Konvenciji o Europolu. Ta konvencija vzpostavlja celovito ureditev varstva 

podatkov, ki države članice obvezuje k zagotavljanju standarda varstva podatkov, ki ustreza 

vsaj standardu, ki izhaja iz izvajanja načel konvencije Sveta Evrope z dne 28. januarja 

1981, pri tem pa upošteva Priporočilo št. R (87) Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 17. 

septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju. Sama Konvencija tako 

določa nekatere pravice in zaščitne ukrepe za posameznike v zvezi z obdelavo njihovih 

osebnih podatkov, izziv pa je bil zagotoviti, da se dogovorjene pravice in zaščitni ukrepi 

ustrezno izvajajo v praksi. 

 

Že od samega začetka je moral skupni nadzorni organ razviti delovne metode, ki bi mu 

omogočile delovati kot neodvisen nadzorni organ. Ena od teh delovnih metod, ki je članom 

skupnega nadzornega organa omogočila pridobivanje izkušenj in znanja, je bila oblikovanje 

delovnih skupin z delegiranimi nalogami v zvezi z delom na nekaterih področjih in pri 

posebnih projektih. Oblikovane so bile delovne skupine za ocenjevanje nalogov za odprtje 

analitičnih delovnih datotek, obravnavanje vprašanj v zvezi z odnosi s tretjimi državami ali 

organi, proučevanje zadev v zvezi z informacijsko tehnologijo in spodbujanje preglednosti 

dela skupnega nadzornega organa s spretnim upravljanjem stikov z javnostjo. Delo, ki so ga 

opravile take skupine, je omogočilo ne le pripravo sestankov skupnega nadzornega organa, 

temveč je prispevalo tudi h krepitvi znanja in izkušenj v zvezi s policijskim sodelovanjem 

in delom Europola.  

 

Kot skupni nadzorni organ, pristojen za spremljanje Europolovih dejavnosti obdelave 

podatkov, je skupni nadzorni organ vedno deloval kot neodvisni nadzornik. Neodvisnost 

nadzornega organa je ključen pogoj za zagotavljanje ustrezne zaščite pravic in svoboščin 

posameznikov. Ta neodvisnost se ne sme dojemati kot privilegij, temveč kot dolžnost in 

 

 

41

 

IV.2 Prihodnost 

 

Pred dvema letoma se je skupni nadzorni organ zavezal, da bo glavno pozornost namenjal 

tem ciljem: 

i) opravljanju letnih inšpekcijskih pregledov Europola s posebnim poudarkom na kakovosti 

podatkov, ki jih ta obdeluje; 

ii) izboljšanju metod inšpekcijskih pregledov; 

iii) pozornemu spremljanju razvoja dogodkov na področju varstva podatkov v kazenskem 

pregonu in razvoja dogodkov v zvezi z informacijskimi sistemi EU; 

iv) usklajenim skupnim nadzornim ukrepom na nacionalni ravni; 

v) ozaveščanju javnosti o pravicah posameznikov na podlagi Konvencije o Europolu in 

vlogi skupnega nadzornega organa Europola posamično ter v sodelovanju z nacionalnimi 

organi za varstvo podatkov. 

 

Čeprav so ti cilji pretežno že doseženi, ostajajo še naprej zelo pomembni. Za zagotavljanje 

učinkovitosti bosta organizacija in upravljanje njegovega dela stalno podvržena 

ocenjevanju. Posledice Lizbonske pogodbe in Sklepa Sveta o Europolu, ki nadomešča 

Konvencijo, bodo vplivale na prihodnje dejavnosti skupnega nadzornega organa. To bo 

zato imelo močan vpliv za revizijo organizacijskega dela in strateških ciljev. Prednostne 

naloge skupnega nadzornega organa bodo ostale iste – vedno varovati pravice 

posameznikov.  

 

Glavne spremembe dela skupnega nadzornega organa bodo povezane z začetkom 

veljavnosti Sklepa Sveta o Europolu, ki nadomešča Konvencijo, zlasti s krepitvijo 

sodelovanja in vključenostjo nacionalnih organov za varstvo podatkov v postopku 

odločanja, medtem ko proučujejo pritožbe posameznikov. Sklep Sveta predvideva nov 

enoten sistem uresničevanja pravice do dostopa in formalizira položaj Europolovega 

pooblaščenca za varstvo podatkov ter nadaljnje sodelovanje s skupnim nadzornim 

organom. Pomen vloge in prispevka skupnega nadzornega organa je poudarjen v členu 

10(2) sklepa Sveta, v katerem je navedeno, da se je treba s skupnim nadzornim organom 

posvetovati pred vzpostavitvijo novega sistema obdelave osebnih podatkov. Ta proaktiven 
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Dejavnosti skupnega nadzornega organa je mogoče oceniti na podlagi tega, da so zahtevki 

Europola o različnih vprašanjih varstva podatkov pogosti, vključno s posvetovanji o novih 

in zapletenih IT-projektih.  

 

Delo tega organa je organizirano tako, da ima vsak član skupnega nadzornega organa 

možnost sodelovanja pri tem delu. Oblikovanje delovnih skupin zagotavlja podrobno 

analizo vprašanj, o katerih se razpravlja, in prispeva k doseganju konstruktivnih rezultatov. 

Delo skupnega nadzornega organa, opravljanje inšpekcijskih pregledov Europola in 

vključevanje nacionalnih organov za varstvo podatkov v preiskave na nacionalni ravni, 

ustvarja izkušnje in znanje, ki so potrebni za nadzorno delo, zlasti pri kazenskem pregonu.  

 

Različne delovne metode, ki jih uporablja skupni nadzorni organ, prispevajo k njegovi 

produktivnosti (mnenja o vprašanjih varstva podatkov, ocenjevanje nalogov za odprtje, 

sporazumi s tretjimi državami), kar dokazuje njegovo zavezanost k izpolnjevanju dolžnosti, 

ki so mu zaupane s Konvencijo o Europolu.  
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odgovornost. Člen 24(1) Konvencije o Europolu določa, da skupni nadzorni organ opravlja 

svoje naloge v celoti neodvisno in določa naslednje garancije za institucionalno ter 

organizacijsko neodvisnost.  

• Skupni nadzorni organ je sestavljen iz največ dveh članov ali predstavnikov 

vsakega izmed nacionalnih nadzornih organov, za katera je zagotovljeno, da sta 

neodvisna. 

• Člana imata vse potrebne sposobnosti. 

• Vsaka država članica ju imenuje za dobo petih let. 

• Člana ne sprejemata navodil drugih organov. 

• Člana dostopata do vseh dokumentov in datotek ter do podatkov, shranjenih pri 

Europolu. 

• Prost dostop v vse prostore Europola ob katerem koli času. 

• Zavezujoče odločitve odbora za pritožbe. 

• Ločen poslovnik in proračun. 

 

Skupni nadzorni organ je izkoristil vsako priložnost za dokazovanje svoje neodvisnosti z 

oblikovanjem močne identitete nepristranskega nadzornika in sočasnim ohranjanjem svojih 

lastnosti kot sodelovalnega in kvalificiranega partnerja. Mogoče je trditi, da so bile 

politične razmere v tem desetletju izziv za delo skupnega nadzornega organa. Vendar sta 

popolna neodvisnost in celovit prevzem odgovornosti, ki izhajajo iz Konvencije o 

Europolu, skupnemu nadzornemu organu – celo pod političnim pritiskom – omogočila, da 

neodvisno rešuje težave in obenem razlaga Konvencijo ali se odziva na potrebe Europola.  

 

Omeniti je treba še eno pomembno značilnost, in sicer vlogo koordinatorja skupnih 

nadzornih dejavnosti. Skupni nadzorni organ je bil verjetno prvi skupni nadzorni organ, ki 

je začel spodbujati praktičen pristop k skupnemu nadzoru na ravni EU in nacionalni ravni. 

Dne 29. junija 2000 je skupni nadzorni organ ustanovil inšpekcijsko skupino, ki je pristojna 

za izvajanje inšpekcijskega pregleda varnosti in analitičnih delovnih datotek pri Europolu. 

Za inšpekcijski pregled, načrtovan za november 2000, in za prihodnje inšpekcijske preglede 

sta Europol in skupni nadzorni organ sprejela protokol o posebni ureditvi z Europolom 

glede obiskov in inšpekcijskih pregledov. Oblikovan je bil načrt rednih revizij in 

inšpekcijskih pregledov na kraju samem. Inšpekcijski pregledi Europola so skupnemu 
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nadzornemu organu zagotovili potrebne izkušnje in razumevanje Europolovih dejavnosti 

ter operativnih potreb s praktičnega vidika. Svetovalna vloga brez praktičnih izkušenj in 

razumevanja vprašanj ne prispeva veliko k dejavnostim samega nadzornika niti tistim, ki se 

jih nadzoruje. Inšpekcijski pregledi so prispevali tudi h krepitvi Europolove zaveze k 

izpolnjevanju zahtev varstva podatkov in izvajanju teh zahtev v dnevnem delu Europola. 

Resna zavezanost Europola temu delu in količina dela, posvečenega izvajanju priporočil 

skupnega nadzornega organa, sta zadostno dokazala precejšen pomen tega dela. Skupni 

nadzorni organ je na podlagi desetletnih izkušenj izvajanja inšpekcijskih pregledov in 

natančnega spremljanja izvajanja priporočil postal zanesljiv in usposobljen nadzornik.  

 

Ker je Konvencija o Europolu posameznikom zagotovila pravico do dostopa do informacij, 

ki jih o njih hrani Europol, in pravico, da zahtevajo preverjanje, popravek ali izbris takih 

informacij, je bila skupnemu nadzornemu organu dana pristojnost za proučevanje 

Europolovih odločitev, medtem ko uveljavlja pravice posameznikov. Če posamezniki niso 

zadovoljni z Europolovim odgovorom na svoje zahtevke, lahko vložijo pritožbo na odbor 

za pritožbe skupnega nadzornega organa, ki mu je bila s Konvencijo prenesena pristojnost 

za proučevanje pritožb posameznikov. Odbor za pritožbe deluje kot nekakšen sodni organ, 

njegove odločitve pa so dokončne in jih ni mogoče izpodbijati, kar je za te posameznike 

zelo pomembno pravno sredstvo. V tem desetletju je bilo prejetih in proučenih sedem 

pritožb.  

 

Na skupni nadzorni organ je bila na podlagi člena 24(4) Konvencije o Europolu prenesena 

še ena pomembna naloga. Posameznik ima pravico skupni nadzorni organ zaprositi, da mu 

zagotovi zakonitost in pravilnost načina Europolovega zbiranja, shranjevanja, obdelave in 

uporabe njegovih osebnih podatkov. Vloga posrednika skupnemu nadzornemu organu 

omogoča zagotavljanje pomoči posameznikom pri njihovih stikih z Europolom. V tem 

desetletju je število takih zahtev naraslo. To kaže, da je javnost vse bolj osveščena o 

pravicah, določenih v Konvenciji o Europolu, ter da je varstvo in nadzor svojih pravic 

zaupala skupnemu nadzornemu organu. 
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Poglavje IV 

 

IV.1 Samoocena  

 

„Besede, kot so izboljšanje, dosežek in uspeh, so brez stalne rasti in napredka brez 

pomena.“ 

 Benjamin Franklin 

 

Samoocena lajša in omogoča posvetovanje za izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti, 

kakovosti dela, delovnih metod in dosežkov. Institucija, ki ocenjuje lastne dejavnosti, 

oblikuje svoje cilje in naloge, analizira svoje dejavnosti z različnimi pristopi, po drugi 

strani pa razkrije težave v zvezi z dejavnostmi in predvidi načine za njihovo odpravo.  

 

Od svoje ustanovitve oktobra 1998 je skupni nadzorni organ deloval kot nadzornik 

Europola, ki pri opravljanju svojih nalog sledi odprtemu in proaktivnemu pristopu. V tem 

obdobju si je skupni nadzorni organ vseskozi prizadeval postati učinkovit organ nadzora.  

 

Skupni nadzorni organ vsaki dve leti pripravi sezname prihodnjih zavez, katerih doseženi 

rezultati in nerešena vprašanja se redno pregledujejo in ocenjujejo. Zdaj se poročila o 

dejavnostih posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu. Javni zapisniki plenarnih 

sestankov se objavijo na spletni strani skupnega nadzornega organa. To ne prispeva samo k 

spodbujanju podobe skupnega nadzornega organa, temveč tudi k odgovornosti do širše 

javnosti. 

 

Na splošno so vprašanja v zvezi z varstvom podatkov precej dinamična. To je dodatna 

spodbuda in motivacija za nadaljnje delo skupnega nadzornega organa. Novi izzivi varstva 

podatkov zahtevajo več prizadevanj in dela. Doseženi rezultati skupnemu nadzornemu 

organu ne omogočajo počitka ali postanka, nasprotno, obvezujejo nas, da ohranjamo isto 

raven kakovosti in hitrosti dela. To pomeni več vložka, dela in sodelovanja vseh članov 

skupnega nadzornega organa.  
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Europol je v svojem novem sklepu obvestil pritožnika, da se ne obdelujejo nobeni podatki, 

ki se nanašajo nanj, in tako v zadevnem primeru presodil, da se ne uporablja nobena izjema 

iz člena 19(3) Konvencije o Europolu. 

 

Glede na zakonodajo Združenega kraljestva in člen 19(3) Konvencije o Europolu je bil nov 

Europolov sklep o zahtevi g. S skladen s členom 19(3) Konvencije o Europolu. 
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„Znanje je brez vrednosti, če ga ne uporabljamo.“ (Anton Čehov) 
 
Verjetno najdragocenejša značilnost nadzornega organa je sposobnost zagotavljanja 

kvalificiranih mnenj o vprašanjih v praksi in potrebnih smernic za zagotavljanje ustreznega 

izvajanja pravnih določb ter boljše skladnosti. Ob pregledu dosedanjega razvoja dogodkov 

in dejanskih dosežkov lahko upravičeno trdimo, da je skupni nadzorni organ uspešno 

opravil to nalogo.  

 

En vidik svetovalne vloge skupnega nadzornega organa je bil zagotavljati mnenja o nalogih 

za odprtje analitičnih delovnih datotek. V nalogih za odprtje je opredeljena narava ene od 

vrst podatkovnih datotek, ki jih obdeluje Europol: analitičnih datotek (člen 10 Konvencije o 

Europolu). V skladu s členom 12(2) Konvencije o Europolu direktor Europola takoj obvesti 

skupni nadzorni organ o načrtu odredbe za odprtje takšne datoteke in mu pošlje 

dokumentacijo. Skupni nadzorni organ lahko vse pripombe, ki jih šteje za potrebne, pošlje 

upravnemu odboru. Organ je oblikoval politiko izdaje mnenja o vsakem nalogu za odprtje, 

ki ga prejme. Na tem mestu je treba omeniti, da Europol za naloge za odprtje uporablja 

vzorec naloga za odprtje, ki je bil sprejet po posvetovanju s skupnim nadzornim organom. 

Uporaba tega vzorca zagotavlja jasen pregled namena in podatkov, ki se bodo obdelovali. 

Skupni nadzorni organ je Europolu posredoval številne pripombe, ki so bile upoštevane pri 
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oblikovanju novih datotek ali spremembi skupnega pristopa k tem datotekam. Organ je 

zagotavljal tudi pomoč in svetovanje Europolu pri oblikovanju koncepta analitičnih 

delovnih datotek z opredelitvijo posebnih pogojev, ki zagotavljajo skladnost novih 

analitičnih delovnih datotek z veljavnimi pravnimi predpisi. Pri svetovanju o nalogih za 

odprtje je skupni nadzorni organ preveril, ali je določen namen analitične datoteke spadal 

na področje, za katero je pristojen Europol, in ali so obdelani podatki nujni za doseganje 

cilja datoteke ter spadajo na področje člena 6 akta Sveta o analitičnih datotekah.  

 

Pri spremljanju in nadzoru dela Europola se skupni nadzorni organ ni omejeval le na 

Europolove odgovornosti. Ta organ je vedno poudarjal pomen deljene odgovornosti 

Europola in držav članic, ki je vključena v Konvencijo o Europolu, kot ključne zahteve in 

garancije za zagotavljanje skladnosti s Konvencijo med obdelavo osebnih podatkov 

posameznikov in doseganje skupnih ciljev.  

 

V skladu s členom 2(1) Konvencije o Europolu je naloga Europola z ukrepi iz te konvencije 

izboljšati učinkovitost in sodelovanje pristojnih organov v državah članicah pri 

preprečevanju in boju proti hujšim oblikam mednarodnega kriminala, kadar obstajajo 

dejanski znaki o vpletenosti organiziranih kriminalnih združb in prizadetosti dveh ali več 

držav članic z oblikami tega kriminala, zaradi česar je potrebno skupno delovanje držav 

članic, ustrezno stopnji, pomembnosti in posledicam tovrstnih kaznivih dejanj. Za učinkovit 

boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu Europol sodeluje s številnimi tretjimi 

državami in organizacijami. Po Europolovem mnenju je „ključna značilnost vseh sodobnih 

združb organiziranega kriminala, da delujejo vedno bolj nadnacionalno“.1 Skupni 

nadzorni organ je imel pomembno vlogo na tem področju z zagotavljanjem nasvetov med 

pogajanji o sporazumih s tretjimi državami in organi. Posvetovanja s skupnim nadzornim 

organom potekajo v različnih fazah razvoja sodelovanja s tretjimi strankami v skladu s 

členom 18 Konvencije o Europolu, Aktom Sveta z dne 3. novembra 1998 o določitvi 

predpisov v zvezi z Europolovim prejemanjem informacij od tretjih strank, Aktom Sveta z 

dne 12. marca 1999 o Europolovem prenosu osebnih podatkov tretjim državam in tretjim 

                                                 

 
1  Http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/overview_SC1.pdf. 
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Europolove datoteke. V skladu s členoma 19 in 20 Konvencije o Europolu in veljavno 

zakonodajo Združenega kraljestva vas obveščamo, da se na Europolu ne obdelujejo nobeni 

podatki v zvezi z vami. Zato ni nobenih podatkov, ki bi jih Europol lahko popravil ali 

izbrisal v skladu s členom 20 Konvencije o Europolu.“ 

 

V dopisu odboru za pritožbe je Europol odbor obvestil, da je bil nov sklep sprejet samo 

zaradi zelo posebnih okoliščin tega primera in ker Europol vedno prouči zahteve 

posameznikov za vsak primer posebej.  

 

Pritožnik je navedel, da v Europolovem novem sklepu ni pojasnjeno, ali Europol obdeluje 

podatke o njem.  

 

Člen 19(1) Konvencije o Europolu opredeljuje pravico do dostopa ali do preverjanja takih 

podatkov. Člen 20(4) Konvencije o Europolu daje vsem osebam pravico, da od Europola 

zahtevajo popravek ali izbris napačnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 

 

Zahteva g. S se je očitno nanašala na pravico do preverjanja podatkov in na pravico, da 

zahteva popravek ali izbris podatkov. Odbor za pritožbe ni v dokumentaciji, ki mu je bila 

predložena, našel nobenih razlogov za to, da zahtevo g. S oceni tudi kot zahtevo za dostop 

do podatkov, ki se nanašajo nanj, kot je navedeno v členu 19(1) Konvencije o Europolu. 

 

Zaradi tesne povezave med pravico oseb, na katere se nanašajo podatki, da zahtevajo 

preverjanje svojih podatkov, in pravice iz Oddelka 42 dela V Zakona o varstvu podatkov 

Združenega kraljestva obstoj možnosti o obveščenosti v tem zakonu vodi k uporabi drugega 

stavka člena 19(3), v katerem je navedeno strogo pravilo, kdaj se sporočanje zavrne. Če se 

uporablja ena od izjem iz člena 19(3), je treba sporočanje zavrniti. To pomeni, da je treba 

vsako zahtevo za preverjanje, za katero se uporablja drugi stavek člena 19(3), presoditi za 

vsak primer posebej, če je treba zaradi ene od izjem sporočanje zavrniti. Čeprav mora biti 

uveljavljanje pravice do preverjanj v skladu z zakonodajo zadevne države članice, mora 

Europol preveriti, ali se uporabljajo izjeme iz člena 19(3). 
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III.1.1 Povzetek pritožbe, ki jo je vložil g. S 

 

G. S se je obrnil na Agencijo za organizirani kriminal (SOCA) v Združenem kraljestvu z 

zahtevo, ki je temeljila na členih 19 in 20 Konvencije o Europolu. Zahteva je bila 

posredovana Europolu. 

 

Europol je v odgovoru g. S navedel: 

„V skladu s postopkom, ki je določen v Konvenciji o Europolu, in veljavno nacionalno 

zakonodajo Združenega kraljestva vas obveščamo, da so bile na vašo zahtevo preverjene 

Europolove datoteke. V skladu s členom 19 Konvencije o Europolu in veljavno zakonodajo 

Združenega kraljestva vas obveščamo, da se na Europolu ne obdelujejo nobeni podatki v 

zvezi z vami, do katerih imate pravico dostopa v skladu s členom 19 Konvencije o 

Europolu.“ 

 

G. S se je pritožil, da so imele napačne informacije, s katerimi je bil seznanjen, izjemno 

resen, celo poguben vpliv na njegovo kariero in blaginjo ter blaginjo njegove družine. Trdil 

je še, da se resna škoda nadaljuje in se bo nadaljevala, razen in dokler ne bodo odgovorne 

osebe umaknile in popravile informacij.  

 

G. S se je v svojih dopisih skliceval na zapisnik sestanka na Europolu, iz katerega je 

razvidno, da so predstavniki Združenega kraljestva udeležencem tega sestanka predložili 

informacije o njem.  

 

Odbor za pritožbe je v svojem prvem sklepu menil, da Europolov sklep ni v skladu s 

členoma 19(3) in 20(4) Konvencije o Europolu in da je treba zaradi okoliščin tega primera 

dati Europolu možnost, da svoj sklep ponovno prouči. 

 

Po sklepu odbora za pritožbe je Europol ponovno proučil svoj sklep o prvotni zahtevi g. S 

in sprejel nov sklep. Europol je v njem navedel: 

„V skladu s postopkom, ki je določen v Konvenciji o Europolu, in veljavno nacionalno 

zakonodajo Združenega kraljestva vas obveščamo, da so bile na vašo zahtevo preverjene 
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organom in Odločbo Sveta Evropske unije z dne 27. marca 2000 o določitvi pogojev za 

direktorja Europola za začetek pogajanj z več tretjimi državami in tretjimi organi. Eden od 

teh pogajalskih procesov si zasluži omembo v tem poročilu, saj poudarja trdno zavezanost 

skupnega nadzornega organa nalogam in odgovornostim neodvisnega nadzornika. Po 

dogodkih, ki so se zgodili 11. septembra 2001, je postalo nujno vzpostaviti sodelovanje med 

Europolom in Združenimi državami. Skupni nadzorni organ je bil pozvan za mnenje o 

postopku za izdajo dovoljenja za začetek pogajanj z Združenimi državami. Organ je 

upravnemu odboru sporočil, da ne more izraziti mnenja o stopnji varstva podatkov v 

Združenih državah, ker nima na voljo Europolovega poročila. Poleg tega je navedel, da le 

formalni sporazum z Združenimi državami zagotavlja pravno podlago, potrebno za 

sodelovanje med Europolom in Združenimi državami. Skupni nadzorni organ je izrecno 

opozoril, da se zakonodaja v zvezi z varstvom podatkov in upravna praksa v Združenih 

državah v več pogledih razlikujeta od Europolovega pravnega okvira. Poleg tega je še 

vztrajal, da ga je treba v celoti obveščati in vključiti v postopek obravnavanja težav v zvezi 

z varstvom podatkov med pogajanji.  

 

Skupni nadzorni organ se ni omejil le na nadzorne in svetovalne naloge, temveč je razširil 

svoje dejavnosti na:  

• študije, zlasti oblikovanje vprašalnika o pravici do dostopa, ki je bil osredotočen na 

pravne predpise v državah članicah, ki obravnavajo pravico do dostopa do 

policijskih datotek;  

• pomoč novim državam članicam, pri čemer jim je ponudil priložnost, da se 

seznanijo z delovnimi metodami skupnega nadzornega organa;  

• udeležbo na seminarjih, na katerih je delil izkušnje z novimi državami članicami;  

• ozaveščanje z izdajo letaka za posameznike o njihovih pravicah na podlagi 

Konvencije o Europolu;  

• konferenco, ki je potekala leta 2006;  

• razvoj in vzdrževanje svoje uradne spletne strani, spodbujanje preglednosti svojega 

delovanja in postopka odločanja ter oblikovanje in vzdrževanje zasebne spletne 

strani za pregledno delo s svojimi člani.  
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Od leta 2003 je skupni nadzorni organ Europola (skupaj z drugimi skupnimi nadzornimi 

organi, kot so SNO za Schengen, SNO za carinske zadeve) akreditirani član Mednarodne 

konference komisarjev za varstvo podatkov in zasebnosti ter Spomladanske konference 

evropskih organov za varstvo podatkov. Konferenci sta odličen forum za izmenjavo mnenj, 

izkušenj, zamisli in dojemanj o sedanjih in prihodnjih izzivih za učinkovit nadzor varstva 

podatkov. 

 

Ne nazadnje, skupni nadzorni organ je skupaj z drugimi nadzornimi organi in nacionalnimi 

organi za varstvo podatkov dejavno sodeloval pri svetovanju o pogojih, ki jih je treba 

izvajati za zagotavljanje varstva pravic in svoboščin posameznika med obdelavo in 

izmenjavo osebnih podatkov med organi kazenskega pregona kot odgovor na nove 

usmeritve, izražene v novih pobudah Evropske unije – krepitev interoperabilnosti evropskih 

podatkovnih zbirk.  
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Poglavje III 

 

III.1 Odbor za pritožbe 

 

„Že dolgo vemo, da je ključni element varstva človekovih pravic dobra seznanjenost ljudi s 

tem, kaj so njihove pravice in kako jih je mogoče braniti.“ 

 Butros Butros-Gali, šesti generalni sekretar ZN, 1992–1996 

 

Posebna naloga, ki je bila skupnemu nadzornemu organu zaupana s Konvencijo o 

Europolu, je obravnava pritožb posameznikov glede odgovora, ki ga prejmejo od Europola 

na zahteve pri uresničevanju svojih pravic. Skupni nadzorni organ je zato 23. novembra 

1998 oblikoval svoj odbor za pritožbe. Delo tega organa, ki je podoben sodnemu, je 

mehanizem pravnega varstva za posameznike, ki zahtevajo spoštovanje svojih pravic in 

svoboščin pri Europolovi obdelavi in uporabi osebnih podatkov. 

 

Posamezniki imajo pravico do dostopa do informacij, ki jih Europol hrani o njih, in da 

zahtevajo preverjanje, popravek ali izbris takih informacij. Če ima posameznik pomisleke 

glede načina, kako se je Europol odzval na zahtevo po dostopu ali zahtevo po popravku ali 

izbrisu informacij, lahko pri odboru za pritožbe skupnega nadzornega organa vloži 

pritožbo. Oseba, na katero se podatki nanašajo, mora biti o pravici do pritožbe obveščena v 

odgovoru na zahtevo. Organ za pritožbe nato prouči pritožbo in presodi, ali je Europol 

ravnal v skladu z ustreznimi določbami iz Konvencije. Odločitev odbora za pritožbe je 

dokončna za vse udeležene stranke. 

 

Treba je opozoriti, da je odbor za pritožbe sestavljen iz članov skupnega nadzornega 

organa, vendar je kljub temu neodvisen in nepristranski ter ga ne obvezujejo nobena 

navodila. Nepristranskost odbora za pritožbe zagotavlja pravično in pošteno proučitev 

posameznih pritožb. Ker skupni nadzorni organ prejema pritožbe posameznikov, to 

izboljšuje javno zaupanje v njegovo delo.  

 

Odbor za pritožbe je doslej sprejel sklep v šestih primerih. V zadnjih dveh letih je bil 

sprejet en sklep, ena zadeva pa je še nerešena.  
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preglednosti v razmerju do posameznikov glede vseh novih politik in pobud v Evropski 

uniji.  

 

Glede na to, da je bil cilj konference bolj perspektiven kot retrospektiven, so bili 

predstavljeni posledice Lizbonske pogodbe in Sklepa Sveta o Europolu, ki nadomešča 

Konvencijo, ter mogoč vpliv, ki bi ga lahko imela na prihodnje dejavnosti skupnega 

nadzornega organa. Vsi so se strinjali, da bodo prihodnji izzivi le še okrepili motivacijo za 

nadaljnje opravljanje nalog skupnega nadzornega organa. 

 

Glavna sklepna ugotovitev konference je bila, da skupni nadzorni organ Europola nadaljuje 

zagotavljanje učinkovitega nadzora nad varstvom podatkov pri Europolu, vključno s 

konstruktivnim sodelovanjem z Europolom pri izvajanju predpisov s področja varstva 

podatkov pri delu Europola.  

 

Vsi udeleženci so soglašali, da morajo skupni nadzorni organi, kot je skupni nadzorni organ 

Europola, v sodelovanju z nacionalnimi organi za varstvo podatkov ohraniti sedanji sistem 

nadzora za varstvo podatkov in dodatno okrepiti svoje dejavnosti za zagotavljanje dejanske 

zaščite posameznikov ne samo zdaj, temveč tudi v prihodnosti.  
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I.3 Nov razvoj na področju kazenskega pregona in varstva podatkov po vsej 

EU 

 

„Možnost poraza nas ne sme odvrniti od podpore stvari, v katero verjamemo.“  

 Abraham Lincoln 

 

Leta 2004 je bilo v Haaškem programu navedeno, da je „Evropski svet prepričan, da 

krepitev svobode, varnosti in pravice zahteva inovativen pristop k čezmejni izmenjavi 

podatkov o kazenskem pregonu. Samo dejstvo, da se informacije pošiljajo prek meja, bi 

moralo postati brezpredmetno.“ Zato so bili predvideni ključni ukrepi, katerih cilj je dati 

policijske informacije na razpolago vsem organom kazenskega pregona držav članic EU, 

vključno z izboljšanjem uporabe Europola. V okviru boja proti terorizmu in izboljšanja 

notranje varnosti je Evropska unija začela izvajati več pobud za izboljšanje učinkovitosti 

kazenskega pregona v Evropski uniji z uporabo koncepta dostopnosti kot vodilnega načela 

za izmenjavo podatkov o kazenskem pregonu med sodelovanjem na podlagi tretjega stebra. 

Ob raznih priložnostih in v okviru boja proti terorizmu ter izboljšanja notranje varnosti sta 

Evropski svet in Svet Evropske unije Komisijo pozvala, naj predloži predloge za boljšo 

učinkovitost, okrepljeno medoperabilnost in sinergijo med evropskimi podatkovnimi 

zbirkami2. V tem okviru medoperabilnost ni pomenila le skupne uporabe obsežnih sistemov 

IT, temveč tudi možnosti dostopanja do podatkov ali izmenjave podatkov ali celo 

združevanja podatkovnih zbirk.  

 

Skupni nadzorni organ je skupaj z drugimi skupnimi nadzornimi organi in nacionalnimi 

organi za varstvo podatkov na Spomladanski konferenci evropskih organov za varstvo 

podatkov leta 2006 poudaril, da je „v tem okviru /…/ izmenjava osebnih podatkov med 

organi kazenskega pregona dopustna le na podlagi predpisov o varstvu podatkov, ki 

zagotavljajo visok in usklajen standard varstva podatkov v vseh sodelujočih državah“3. 

                                                 

 
2  Http://eur-lex.europa.eu.  
3  Budimpeška deklaracija, 24.–25. aprila 2006.  
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Med konferenco je bilo skupno izraženo soglasje, da ni nobene alternative oblikovanju 

visokega in usklajenega standarda varstva podatkov v tretjem stebru EU. To je logična 

posledica Haaškega programa, v skladu s katerim so zaščita svobode, varnosti in pravice 

nedeljivi elementi splošne naloge celotne EU. Evropski organi za varstvo podatkov so 

vlade držav članic pozvali, naj „spoštujejo in krepijo civilne svoboščine tukaj živečih 

državljanov, kadar razširjajo možnosti za izmenjavo informacij med varnostnimi 

agencijami držav članic“4. 

 

Še en pomemben korak pri prizadevanjih za ustrezen odziv na nove pobude je bil storjen na 

konferenci nacionalnih organov za varstvo podatkov, ki je potekala v Larnaki (na Cipru) 

10. in 11. maja 2007. Delovna skupina za policijo in pravosodje je bila na konferenci 

pooblaščena za spremljanje razvoja dogodkov na področju kazenskega pregona, da se 

ukvarja z vse večjimi izzivi za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. 

Samoumevno je, da je skupni nadzorni organ akreditirani član te konference in delovne 

skupine ter dejavno sodeluje pri delu te skupine.  

 

V zgoraj navedenem sporočilu Komisije je bilo „načelo dostopnosti“ opisano kot načelo, ki 

pomeni, da morajo organi, pristojni za notranjo varnost v eni državi članici, ali uradniki 

Europola, ki potrebujejo informacije za opravljanje svojih nalog, pridobiti te informacije od 

druge države članice, če so tam na voljo.5 Leta 2007 so evropski organi za varstvo 

podatkov poudarili potrebo po „oblikovanju celostnega okvira za ocenjevanje vidikov 

varstva podatkov v zvezi z uporabo tega koncepta. Z oblikovanjem takega okvira bodo 

zagotovljene smernice za ocenjevanje vsakega predloga, ki uporablja obstoj osebnih 

podatkov, kot priložnost za izboljšanje učinkovitosti kazenskega pregona. Tak okvir lahko 

tako prispeva k uravnovešeni oceni medsebojne povezanosti med javno varnostjo in 

temeljno pravico do varstva osebnih podatkov, ki je vključena v Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah“6. Evropski organi za varstvo podatkov so poudarili potrebo po takem 

okviru in razvili nekatere pogoje in smernice za oceno uporabe koncepta dostopnosti in 

                                                 

 
4  Budimpeška deklaracija, 24.–25. aprila 2006. 
5  Http://eur-lex.europa.eu. 
6  Skupno stališče evropskih organov za varstvo podatkov o uporabi koncepta dostopnosti na področju kazenskega 

pregona, Larnaka, 11. maja 2007. 
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Cilj konference ni bil le proslaviti dosežke skupnega nadzornega organa v prvem desetletju 

njegovega delovanja. Večji pomen je bil dan prihodnjim izzivom in načinu, kako naj se 

skupni nadzorni organ nanje odzove.  

 

Konferenca je bila odlična osnova za izmenjavo mnenj, zamisli in dojemanj sedanjih in 

prihodnjih izzivov za učinkovit nadzor varstva podatkov v Europolu. Ponudila je redko 

priložnost za premislek, kako izboljšati pomen in učinkovitost varstva podatkov, s čimer se 

zagotovi varstvo posameznikov z vidika številnih izzivov, ki nastajajo zaradi široke vrste 

dejavnosti Evropske unije na področju varnosti in kazenskega pregona. 

 

Govorniki na tej konferenci so razpravljali o prihodnji spremembi pravnega okvira 

Europola in okolju kazenskega pregona v Evropski uniji. Razpravljali so tudi o načrtih in 

dejavnostih Unije na področju svobode, varnosti in pravice, podrobneje, o uvedbi načela 

dostopnosti, načela konvergence in vse večjih pritiskih za souporabo podatkov.   

 

V razpravah ni bil obravnavan le nadzor nad varstvom podatkov pri Europolu, temveč so 

širše obravnavale razvoj teh dogodkov v Evropski uniji in skušale poiskati odgovor na 

vprašanje, kako zagotavljati dejansko varstvo posameznikov. Splošno dojemanje 

udeležencev konference je bilo, da je ena od praktičnih rešitev za vse zdajšnje usmeritve 

izmenjave informacij okrepiti učinkovit in uspešen nadzor, ki ga skupaj izvajajo nacionalni 

organi za varstvo podatkov in skupni nadzorni organi.  

 

Na konferenci je bila pogosto izražena trdna zavezanost za vzpostavitev ustreznega 

ravnovesja med krepitvijo boja proti kriminalu in ohranjevanjem visoke ravni sistema 

nadzora nad varstvom podatkov.  

 

Na konferenci je bilo jasno poudarjeno, da je poglavitni izziv za organe varstva podatkov in 

agencije kazenskega pregona vzpostavitev ustreznega ravnovesja z dialogom.  

 

Drugo pomembno vprašanje, o katerem so razpravljali vsi udeleženci konference, je bila 

potreba po ozaveščanju posameznikov o njihovih pravicah in svoboščinah ter krepitev 
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II.2.3 Proračun 

 

Skupni nadzorni organ ima svoj proračun, ki je del Europolovega proračuna. V skladu s 

členom 31(1) poslovnika skupnega nadzornega organa Europola sekretariat pripravi 

predloge letnega proračuna skupnega nadzornega organa, ki se z odobritvijo pred 

posvetovanjem posreduje upravnemu odboru, kot zahteva člen 24(9) Konvencije o 

Europolu. Člen 24(9) Konvencije o Europolu določa, da se je s skupnim nadzornim 

organom treba posvetovati v zvezi s tistim delom proračuna, ki se nanaša nanj. Njegovo 

mnenje se priloži osnutku proračuna. V skladu s členom 35(5) Konvencije o Europolu Svet 

po prejetju mnenja upravnega odbora sprejme proračun Europola. Člen 31(2) poslovnika 

skupnega nazornega organa določa, da skupni nadzorni organ sprejme odločitev o 

namenski uporabi proračunskih sredstev, ki so mu dodeljena in jih upravlja sekretariat.  

 

Dejanski zneski, ki so bili dodeljeni skupnemu nadzornemu organu v obdobju 2006–2008, 

so bili: 

Leto Znesek (v eurih) 

2006 1 135 000 

2007 970 000 

2008 600 000 

2009 610 000 

 

Od dodeljenega zneska je 80 % sredstev predvidenih za stroške plenarnih sestankov 

(stroške prevajanja in tolmačenja ter potne stroške).  

 
II.2.4 Konferenca, organizirana v letu 2008 

 

Dne 9. oktobra 2008 je skupni nadzorni organ praznoval desetletnico delovanja in v ta 

namen organiziral konferenco „Kaj bo prinesla prihodnost? Biti kos izzivu vzdrževanja 

učinkovitega nadzora nad varstvom podatkov v Europolu“.  
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kontrolnega seznama. Ta kontrolni seznam je mogoče uporabiti za ocenjevanje vseh 

predlogov, ki predvidevajo uporabo načela dostopnosti osebnih podatkov, kot odskočno 

desko za izboljšanje kazenskega pregona. Evropski organi za varstvo podatkov so od 

Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta zahtevali, naj ta kontrolni seznam uporabljajo 

pri ocenjevanju, razvoju in sprejemanju vseh novih predlogov, ki obravnavajo uporabo 

osebnih podatkov med izvajanjem načela dostopnosti.  

 

Predlaganih ali sprejetih je bilo več pravnih instrumentov, ki lajšajo izmenjavo informacij 

med organi kazenskega pregona. Razprave o predlogu okvirnega sklepa Sveta o varstvu 

osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v 

kazenskih zadevah, so bile povezane s Haaškim programom in izvajanjem načela 

„dostopnosti“ za oblikovanje ustreznega okvira varstva podatkov na področju sodelovanja 

med organi kazenskega pregona. Skupni nadzorni organ je skupaj z evropskimi organi za 

varstvo podatkov 11. maja 2007 na evropski konferenci v Larnaki (na Cipru) objavil 

deklaracijo o predlogu okvirnega sklepa Sveta o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo 

v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, v kateri je 

poudaril, da je „vzpostavitev usklajenega varstva podatkov na visoki ravni, ki pokriva 

policijske in pravosodne dejavnosti v Uniji dejansko ključen element za varstvo in zaščito 

temeljnih pravic, kot je pravica do varstva osebnih podatkov, pri oblikovanju območja 

svobode, varnosti in pravice“.7  

 

Bistvo proaktivnih dejavnosti, ki jih je skupni nadzorni organ sprejel skupaj s sestrskimi 

organi in nacionalnimi partnerji, je bila potreba po oblikovanju usklajenega varstva 

podatkov na visoki ravni, ki pokriva policijske in pravosodne dejavnosti v Uniji. Sočasno je 

bilo jasno, da je bila potreba po vzajemnem zaupanju med silami kazenskega pregona, ki 

sodelujejo v kazenskih zadevah, in celovitem ter zavestnem prevzemu odgovornosti vseh 

zainteresiranih strani za izpolnjevanje njihovih dodeljenih nalog pri izboljšanju sodelovanja 

na področju kazenskega pregona. 

                                                 

 
7  Deklaracija, ki so jo sprejeli evropski organi za varstvo podatkov 11. maja 2007 na Cipru. 
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I.4 Prihodnost Europola 

 

V Haaškem programu je bilo določeno, da mora „Svet sprejeti evropski zakon o Europolu, 

kot je določeno v členu III-276 Ustavne pogodbe, čim prej po začetku veljavnosti Ustavne 

pogodbe in najpozneje do 1. januarja 2008 in pri tem upošteva vse naloge, zaupane 

Europolu“8. Med avstrijskim predsedovanjem EU so se začele razprave o njegovi 

prihodnosti. Cilj je bil še bolj okrepiti Europolovo vlogo v boju proti težjim oblikam 

kriminala in Europolov prispevek k varnostni politiki Evropske unije. Poleg tega je bilo 

predlagano, naj se spremeni sedanja Europolova pravna podlaga z nadomestitvijo 

Konvencije o Europolu s sklepom Sveta, kar bi oblikovalo prožnejšo pravno podlago. 

Navdih za to je bil ratifikacijski postopek treh protokolov, ki spreminjajo Konvencijo o 

Europolu, ki je trajal kar sedem let. Dne 20. decembra 2006 je Komisija predstavila svoj 

predlog za sklep Sveta o ustanovitvi Europola9, v zvezi s katerim je skupni nadzorni organ 

predstavil svoje mnenje.  

 

Glavni cilji Europola, opredeljeni v letnem delovnem programu za leto 2009, so izmenjava 

informacij, operativna in strateška analiza ter podpora operacijam držav članic10. Na ta 

načela bodo vplivali dejavniki, kot so: 

• (mogoč) začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe v letu 2009; 

• posebni in okvirni sklepi Sveta, sklepi Sveta in predlogi Komisije o posebnih 

političnih vprašanjih in kriminalnih pojavih (začetek veljavnosti sklepa Sveta, ki 

nadomešča Konvencijo o Europolu, je predviden za januar 2010), in 

• splošen razvoj dogodkov na področju izmenjave informacij, s posebnim poudarkom 

na „načelu dostopnosti“, izvajanju Prümske pogodbe na ravni EU in („švedskega“) 

okvirnega sklepa o izmenjavi informacij. 

 

                                                 

 
8  Http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf. 
9  COM (2006)817. 
10  Http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07801.en08.pdf. 
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iii) skupina za odnose s tretjimi državami: pristojna za proučevanje pravnih vprašanj v 

zvezi s sporazumi o sodelovanju Europola s tretjimi državami;  

iv) skupina za naloge za odprtje: pristojna za proučevanje vprašanj o varstvu podatkov v 

zvezi z nalogi za odprtje analitičnih datotek Europola; 

v) skupina za odnose z javnostmi: pristojna za pripravljanje predlogov za obveščanje 

javnosti o delu skupnega nadzornega organa; 

vi) programska skupina za nove države članice: pristojna za razvoj informacijskih pol o 

Europolu skupaj s praktičnimi informacijami o delovanju skupnega nadzornega organa in 

odbora za pritožbe za nove države članice. 

 

II.2.2 Preglednost 

 

„Javno mnenje je vse. Javno mnenje je ključ do uspeha. Brez njega ni mogoče doseči 
ničesar.“ 
 Abraham Lincoln 

 
Koncept preglednosti ni sam sebi namen. Povečanje stopnje preglednosti dejavnosti 

prispeva k povečanju zaupanja. Preglednost je potrebna za pridobitev javnega zaupanja. 

Posamezniki in javni organi imajo pravico biti seznanjeni z delom skupnega nadzornega 

organa in morajo zato imeti dostop do informacij o tem, kako in zakaj se sprejemajo 

odločitve. Skupni nadzorni organ si stalno prizadeva za krepitev preglednosti svojega dela.  

 

Akt Sveta z dne 27. novembra 2003 o spremembi Konvencije o Europolu je spremenil člen 

24(6) Konvencije o Europolu, s čimer je skupni nadzorni organ prevzel večje odgovornosti, 

izboljšal se je tudi pregled širše javnosti nad njegovim delovanjem. Poročila o dejavnosti se 

zdaj posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu, upravni odbor pa lahko da svoje 

mnenje, ki je priloženo poročilom. Vsi javni zapisniki vseh plenarnih sestankov skupnega 

nadzornega organa se prevedejo v vse uradne jezike Evropske unije in objavijo na spletni 

strani skupnega nadzornega organa na naslovu http://europoljsb.consilium.europa.eu/.  
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skladu s poslovnikom dva tedna pred sestankom. To članom omogoča, da se 

pripravijo na sestanke in pomembno prispevajo k razpravam na sestankih; 

• kadrovanje – veliko pozornosti se namenja izkušnjam članov skupnega 

nadzornega organa. Najboljši primer je stalna sestava inšpekcijske skupine, ki je po 

številnih letih izvajanja inšpekcijskih pregledov Europola pridobila vpogled v 

praktične in tekoče operativne dejavnosti Europola. To je prednost za nadzorno in 

svetovalno delo skupnega nadzornega organa; 

• motiviranje – največja motivacija za vse člane skupnega nadzornega organa je 

poglavitna naloga – varstvo pravic posameznika – na nacionalni in mednarodni 

ravni; 

• spremljanje, samoocena – vsake dve leti skupni nadzorni organ opravi samooceno 

za presojo izpolnjevanja svojih nalog in dolžnosti. 

 

Vse zgoraj navedeno prispeva k učinkovitemu delovanju skupnega nadzornega organa kot 

nadzornega telesa. Notranji odnosi med člani skupnega nadzornega odbora, ki ustvarjajo 

ozračje sodelovanja, so ravno tako pomembni kot zunanje povezave z Europolom in 

drugimi institucijami oziroma organi. Ključ do uspešnega dela skupnega nadzornega 

organa je v zavezanosti, odgovornosti in dejavnem sodelovanju vseh članov. 

 

II.2.1 Delovne skupine 

 
Za lajšanje proaktivnega pristopa k Europolu je skupni nadzorni organ oblikoval delovne 

skupine, od katerih so nekatere v rednem stiku z Europolom. Ena od prednosti rednih stikov z 

Europolom je, da ima skupni nadzorni organ vpogled v dnevne delovne prakse Europola. 

Delovne skupine pomembno prispevajo k delu skupnega nadzornega organa, kot 

kvalificirane članice zagotavljajo podrobno analizo vprašanj, o katerih se razpravlja, in 

prispevajo k doseganju konstruktivnih rezultatov. 

 

Sedanje delovne skupine so: 

i) inšpekcijska skupina: pristojna za načrtovanje in izvajanje inšpekcijskih pregledov 

Europola; 

ii) skupina za nove projekte: pristojna za proučevanje tehničnih vprašanj; 
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Ker so bile v Haaškem programu opredeljene prednostne naloge Evropske unije za krepitev 

območja svobode, varnosti in pravice med letoma 2005 in 2010, se je že začelo 

pripravljalno delo za nov petletni akcijski načrt za območje svobode, varnosti in pravice. 

Tako imenovana skupina za prihodnost (neformalna skupina na ministrski ravni) je bila 

oblikovana za obravnavanje prihodnosti evropskega območja svobode, varnosti in pravice. 

Skupina za prihodnost je objavila poročilo o prihodnosti evropske politike notranjih zadev 

„Svoboda, varnost, zasebnost – evropske notranje zadeve v odprtem svetu“, v katerem so 

bile določene prihodnje politične smernice o vlogi Europola. V skladu s poročilom bi bilo 

treba Europol bolj uporabljati v njegovem pravnem okviru in ga razširiti v kompetenčni 

center za tehnično podporo; nadalje mora Europol razvijati zmogljivost razširjanja 

obveščevalnih podatkov policijam držav članic; okrepiti je treba uporabo njegovih 

podatkovnih zbirk, to je Europolovega informacijskega sistema; izboljšati je treba praktično 

sodelovanje in izmenjavo informacij med Europolom in Eurojustom ter sodelovanje s 

Frontexom.  
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Poglavje II 

II.1 Nadzorovanje 

 

„Izboljšanje razumevanja ima dva cilja: prvič, da nadgrajujemo svoje znanje, drugič, da 

bomo sposobni prenašati to znanje na druge.“ 

 John Locke 

 

Od začetka svojega dela se je skupni nadzorni organ zavezal opravljati svoje naloge z 

rednim izvajanjem inšpekcijskih pregledov in prizadevanjem za ohranjevanje dialoga z 

Europolom in drugimi institucijami za podpiranje ustreznega standarda varstva podatkov. 

Ta zaveza skupnega nadzornega organa mu je zagotovila vpogled in izkušnje Europolovih 

operativnih dejavnosti in potreb ter tekočega dela nadzorovane organizacije. Te izkušnje so 

skupnemu nadzornemu organu omogočile, da je postal zanesljiv in konstruktiven partner 

Europola ter forum za nacionalne organe za varstvo podatkov. V zvezi s tem je treba 

omeniti uspešno sodelovanje med skupnim nadzornim organom in nacionalnimi 

nadzornimi organi. Vključenost nacionalnih organov za varstvo podatkov je bila ključna in 

se je izkazala za uspešno. Skupni nadzorni organ bo še okrepil to sodelovanje. 

 

II.1.1 Opravljanje inšpekcijskih pregledov Europola 

 

Skupni nadzorni organ načrtuje vsaj en inšpekcijski pregled na leto. Europol je 

organizacija, v kateri je sodelovanje med njo in državami članicami ključni dejavnik za 

uspeh. Inšpekcijski pregledi v zadnjih dveh letih in povratne informacije v zvezi s poročili 

o inšpekcijskih pregledih jasno kažejo na vse večje upoštevanje in zavezanost skladnosti s 

pravili o varstvu podatkov, za kar so se zavezali Europol, upravni odbor in vodje 

nacionalnih enot.  

 

Inšpekcijski pregled v marcu 2007 

Skupni nadzorni organ je sprejel politiko izvajanja inšpekcijskega pregleda Europola enkrat 

na leto. Obseg vsakega takega pregleda je bil drugačen in skrbno izbran na podlagi 

Konvencije o Europolu, trenutnega razvoja Europola in izzivov na področju evropskega 

kazenskega pregona.  
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V letu 2007 so se vloge posameznikov za uveljavitev njihove pravice do dostopa na podlagi 

člena 19 povečale za 84 % v primerjavi z letom 2006. Ta nov razvoj je razkril nove potrebe 

po dokončanju razpoložljivih postopkov za Europolovo obravnavo teh zahtevkov. Dejansko 

povečanje števila zahtevkov so povzročile spletne kampanje za obveščanje državljanov o 

njihovih pravicah v zvezi z Europolom, ki so očitno pozitivno vplivale na ozaveščanje 

posameznikov. 

 

Še ena pomembna pravica posameznika v skladu s členom 24(4) Konvencije o Europolu je 

zaprositi skupni nadzorni organ, da mu zagotovi zakonitost in pravilnost načina zbiranja, 

shranjevanja, obdelave in uporabe njegovih osebnih podatkov s strani Europola. Doslej je 

bilo prejetih šest zahtev in po opravljenih preverjanjih je bilo v zvezi z vsemi primeri 

ugotovljeno, da je Europol ravnal v skladu s Konvencijo o Europolu.  

 
II.2 Upravljanje skupnega nadzornega organa Europola 

 
Od novembra 2006 do oktobra 2008 se je skupni nadzorni organ sestal devetkrat. V skladu 

s členom 24(1) skupni nadzorni organ sestavljata največ dva člana ali predstavnika (ki jima, 

kjer je primerno, pomagata namestnika) vsakega izmed nacionalnih nadzornih organov, za 

katera je zagotovljeno, da sta neodvisna in imata vse potrebne sposobnosti, vsaka država 

članica pa ju imenuje za dobo petih let. Člani skupnega nadzornega organa ne sprejemajo 

navodil drugih organov pri opravljanju svojih nalog. Upravljanje skupnega nadzornega 

organa je skupna naloga vseh članov in sekretariata. To ni vedno lahko, zlasti potem, ko je 

število članov naraslo na 27. 

 

Upravljanje dela skupnega nadzornega organa bi lahko opisali tako: 

• načrtovanje – vsake dve leti se opredelijo strateški cilji skupnega nadzornega 

organa, o vseh inšpekcijskih pregledih Europola se razpravlja in se jih načrtuje 

vnaprej;  

• organiziranje – izvajanje ciljev je običajno najtežja naloga, čeprav je obenem 

najbolj zanimiva in zahtevna. Delo delovnih skupin, ki poteka v tesnem 

sodelovanju s sekretariatom, se je izkazalo za učinkovito za pripravo dokumentov 

za plenarne sestanke. Dokumenti se pošljejo članom skupnega nadzornega organa v 
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Mnenja o vseh sporazumih so na voljo na spletni strani 

http://europoljsb.consilium.europa.eu/.   

 

II.1.5 Pravice oseb, na katere se nanašajo podatki 

 

Klasičen element in eden od ključnih pogojev vseh sistemov varstva podatkov je možnost 

uveljavljanja pravice osebe, na katero se nanašajo podatki, do dostopa do podatkov, ki jih 

obdelujejo kontrolorji podatkov, in do popravka ali izbrisa nepravilnih ali nezakonito 

obdelanih osebnih podatkov. Te pravice so vzvodi, ki osebi, na katero se nanašajo podatki, 

omogočajo zaščito njene pravice, da preveri pravilnost podatkov in skladnost obdelave teh 

podatkov s predpisi o varstvu podatkov. Subjektivna pravica osebe, na katero se nanašajo 

podatki, do dostopa do informacij je zares pomembna, saj osebi, na katero se nanašajo 

podatki, omogoča, da sodeluje pri varstvu svojih podatkov. Ta pravica je celo še 

pomembnejša v okviru obdelave podatkov, ki jo opravljajo organi kazenskega pregona.   

 

Člen 19 Konvencije o Europolu določa, da posameznik, ki želi uveljaviti pravico do 

dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj in jih hrani Europol, ali ki želi te podatke 

preveriti, lahko za ta namen pošlje brezplačno zahtevo pristojnemu nacionalnemu organu v 

kateri koli državi članici po njegovi izbiri, navedeni organ pa zahtevo nemudoma posreduje 

Europolu in prosilca obvesti, da mu bo Europol takoj odgovoril na zahtevo. Europol mora 

zahtevo dokončno rešiti v treh mesecih po njenem prejemu. 

 
Glede na statistične podatke, ki jih je predložil Europol, je bilo v obdobju 2003–2008 

prejetih naslednje število zahtev na podlagi člena 19. 

 

Leto Število zahtev na podlagi člena 19 

2003 5 

2004 9 

2005 6 

2006 19 

2007 122 

2008  135 
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Decembra 2006 je skupni nadzorni organ svoje inšpekcijske skupine pooblastil za: 

a) preverjanje dejavnosti oddelka za huda kazniva dejanja; 

b) preverjanje vsebine informacijskega sistema; 

c) preverjanje dveh vnaprej izbranih analitičnih delovnih datotek in 

d) preverjanje spremljanja priporočil zadnjega inšpekcijskega pregleda iz leta 2006.  

 

Marca 2007 je inšpekcijska skupina za inšpekcijski pregled Europola porabila štiri dni. To 

je bil osmi inšpekcijski pregled skupnega nadzornega organa. Zaradi različnih odgovornosti 

za vsebino Europolovega informacijskega sistema, ki je bila eden izmed predmetov 

inšpekcijskega pregleda, je skupni nadzorni organ tesno sodeloval z nacionalnimi organi za 

varstvo podatkov. Glede na to, da bo obdelava osebnih podatkov v evropskih policijskih 

sistemih, kot je informacijski sistem, nedvomno povečala možnost kršitev zasebnosti 

zadevnih oseb, je skupni nadzorni organ sklenil, da dostopnost teh podatkov na evropski 

ravni in možnost posredovanja teh podatkov tretjim državam in organizacijam zahtevata 

naložbe v zadostne zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo, da se obdelujejo samo tisti podatki, ki 

bodo prispevali k cilju Europola. Pri analiziranju vsebine tega sistema je postala očitna 

jasna in nujna potreba po nadaljnjem usklajevanju uporabe tega sistema. Za nekatera 

posebna vprašanja, kot so obdelava mladoletnikov, položaja oseb, ki jih je mogoče šteti za 

žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, in članov nekaterih motociklističnih tolp, je bilo treba 

oblikovati smernice za obdelavo osebnih podatkov. Skupni nadzorni organ je oblikoval 

posebna priporočila v zvezi z Oddelkom za hujša kazniva dejanja za izboljšanje in 

usklajevanje obdelave podatkov. Organ je kot že v svojih prejšnjih inšpekcijskih pregledih 

še enkrat opozoril na odgovornost držav članic (in njihovih nacionalnih enot Europola), ki 

jo državam članicam izrecno dodeljuje člen 15 Konvencije o Europolu in je ključni pogoj 

za uspešno delo Europola. 

 

Inšpekcijski pregled v marcu 2008 

Priprave za nov inšpekcijski pregled, ki je bil načrtovan za marec 2008, so se začele 

decembra 2007. V ta namen je skupni nadzorni organ na sestanku 17. decembra 2007 

ustanovil inšpekcijsko skupino, pristojno za izvajanje inšpekcijskih pregledov. Namen obiska 

je bil:  
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a) preveriti vsebino in kakovost osebnih podatkov, ki jih Europol obdeluje v analitičnih 

delovnih datotekah (pet vnaprej izbranih analitičnih delovnih datotek) in v Europolovem 

informacijskem sistemu; 

b) preveriti delovanje Europolovega informacijskega sistema; 

c) preveriti tehnično infrastrukturo in spremljanje priporočil prejšnjih inšpekcijskih 

pregledov. 

 

Inšpekcijski pregledi so vključevali tudi preverjanje postopkov, ki se uporabljajo za zahteve 

na podlagi člena 19 Konvencije o Europolu, in vsebine ter delovanja projektov „Check the 

Web“ („Poišči na spletu“) in OASIS.  

 

Deveti inšpekcijski pregled je bil opravljen od 11. do 14. marca 2008.  

 

 

27

nadzorni organ dati mnenje med postopkom, v katerem se mora Svet odločiti, ali naj potrdi 

kateri koli sporazum, o katerem potekajo pogajanja med Europolom in tretjimi državami. 

Sprejeto je bilo mnenje v zvezi z osnutkom sporazuma, ki naj bi ga Europol podpisal z 

Avstralijo. Skupni nadzorni odbor je izrazil več pripomb, v katerih je poudaril potrebo po 

zagotovitvi, da uradniki Avstralije, ki so v stavbi Europola, nimajo neposrednega dostopa 

do podatkov, ki jih hrani Europol, ali da kako drugače ne pomenijo tveganja za varnost 

podatkov, kot je določeno v členu 25 Konvencije o Europolu. Na splošno je skupni nadzorni 

organ sklenil, da z vidika varstva podatkov ni ovir, ki bi Europolu preprečevale sklenitev 

sporazuma. 

 

Oktobra 2008 je bil skupni nadzorni organ pozvan za mnenji o tem, ali lahko Europol začne 

pogajanja z Rusko federacijo in Izraelom, ki lahko pripeljejo do sporazumov o 

Europolovem prenosu osebnih podatkov Ruski federaciji in Izraelu. 

 

Iz mnenja skupnega nadzornega organa v zvezi s stopnjo varstva podatkov v Izraelu izhaja, 

da zaradi narave razlik med stopnjo varstva podatkov v Izraelu in stopnjo, ki jo zahteva 

Europol, z vidika varstva podatkov ni ovir, ki bi Europolu preprečile začetek pogajanj z 

Izraelom za pripravo sporazuma o Europolovem prenosu osebnih podatkov Izraelu. Ta 

sklepna ugotovitev je bila pogojna, kar pomeni, da je treba med pogajanji ustrezno 

obravnavati nekatera vprašanja. Skupni nadzorni organ se je osredotočal zlasti na izvajanje 

sporazuma in neposredno uporabo pravic oseb, na katere se nanašajo podatki; neodvisen 

nadzor s potrebnimi pristojnostmi in pristojnosti za preiskovanje agencij kazenskega 

pregona; vprašanja kakovosti podatkov; jasna pravila o prenosu občutljivih podatkov; 

časovne omejitve shranjevanja podatkov; odgovornost in pravna sredstva, ki so na voljo 

posameznikom za kršitve sporazuma in nedovoljeno ali nepravilno obdelavo podatkov in 

vprašanja varnosti podatkov.  

 

V zvezi z Rusko federacijo je skupni nadzorni organ pozval upravni odbor, naj mu posreduje 

dodatne informacije, ki mu bodo omogočile oceno stopnje varstva podatkov v Ruski 

federaciji in sprejetje končne odločitve. 
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Ustanovljena je bila delovna skupina za naloge za odprtje za lajšanje in boljšo učinkovitost 

dela skupnega nadzornega organa. V skladu s pristojnostmi je skupni nadzorni organ 

delovno skupino za naloge za odprtje pooblastil, da podaja mnenja v imenu skupnega 

nadzornega organa v tistih primerih, kjer se nalog za odprtje nanaša na poseben predmet 

analize, o katerem je skupni nadzorni organ v preteklosti že izrazil svoje mnenje. Če ena od 

delegacij zahteva plenarno razpravo v petih dneh od razdelitve naloga za odprtje, bo 

delovna skupina pripravila mnenje za plenarni sestanek. 

 

Naloge za odprtje mora odobriti upravni odbor Europola, ki mora nalog za odprtje 

posredovati skupnemu nadzornemu organu, da poda svoje pripombe. Skupni nadzorni 

organ na tem področju vedno poudarja pomen deljene odgovornosti Europola in držav 

članic, ki izhaja iz Konvencije o Europolu, kot ključni vidik za doseganje skupnih ciljev in 

zagotavljanje boljše skladnosti s Konvencijo o Europolu. 

 

V obdobju 2006–2008 je skupni nadzorni organ izdal mnenji o dveh nalogih za odprtje. 

Organ je podal pripombe o kategorijah podatkov, ki jih je mogoče zakonito obdelovati, in 

njihovem pomenu za analitične delovne datoteke, učinkih začetka veljavnosti Protokola o 

spremembi Konvencije o Europolu 18. aprila 2007 (UL C 2, 6.1.2004) v zvezi s pogoji in 

postopkom, na podlagi katerega je mogoče sporočati osebne podatke, ki se hranijo v 

datoteki. 

 

Europol trenutno obdeluje osebne podatke v osemnajstih analitičnih delovnih datotekah. 

 
II.1.4 Sporazumi s tretjimi državami/organi 

 
V skladu s členom 1(5) odločbe Sveta, ki direktorja Europola pooblašča za začetek pogajanj 

o sporazumih s tretjimi državami in tretjimi organi, ki niso iz EU, je posvetovanje z skupnim 

nadzornim organom del postopka, v katerem mora upravni odbor pripraviti poročilo za Svet 

in mu tako zagotoviti potrebne informacije za sprejetje odločitve o tem, ali so ovire za 

začetek pogajanj. Odstavek 3 člena 3 predpisov, ki se uporabljajo v zvezi s prenosom osebnih 

podatkov tretjim državam in tretjim organom, in odstavek 4 člena 2 o predpisih glede 

informacij, ki jih Europol prejema od tretjih strank, izrecno priznavata, da mora skupni 
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II.1.2 Mnenja skupnega nadzornega organa Europola11  

 

„Kritika morda ni prijetna, vendar je nujna. Ima isto funkcijo kot bolečina v človeškem 

telesu, opozarja na nezdravo stanje stvari.“ 

 Winston Churchill 

 

Eden od elementov vloge skupnega nadzornega organa kot svetovalca in zanesljivega 

partnerja je učinkovit in konstruktiven prispevek k novim pobudam glede informacij, ki jih 

obdeluje Europol, ali Europolovim zahtevam glede njegovih operativnih dejavnosti. V 

podporo svoji vlogi nadzornika se je skupni nadzorni organ poleg tega redno sestajal z 

uradniki Europola in z njimi razpravljal o raznih vprašanjih varstva podatkov.  

 

Komisija je 20. decembra 2006 predstavila svoj predlog za sklep Sveta o ustanovitvi 

Europola12. Ker ima ta predlog pomembne posledice za obdelavo osebnih podatkov, ki jo 

opravlja Europol, je skupni nadzorni organ menil, da je njegova naloga izraziti mnenje o 

njem. Predlog za sklep Sveta ni bil le kopija Konvencije o Europolu, vključno s tremi 

protokoli, ki spreminjajo to konvencijo; vključeval je tudi nekaj novih elementov, ki se 

nanašajo na Europolove naloge in njegovo obdelavo informacij. Skupni nadzorni organ je 

analiziral učinek predloga za Europolovo delo in deljene odgovornosti držav članic in 

Europola v zvezi z različnimi vidiki obdelave osebnih podatkov. Informacijski položaj 

Europola, njegove nove naloge in krepitev operativne vloge bi morali spremljati ustrezni 

zaščitni ukrepi za varstvo podatkov. Europol je proučil celotni novi razvoj dogodkov, 

povezan z njegovo prihodnostjo.  

 

V mnenju skupnega nadzornega organa je bilo poudarjeno, da mora predlog vključevati 

celovito ureditev varstva podatkov, poleg tega pa je treba v sodelovanju z državami članicami 

in tretjimi strankami pojasniti razlikovanje med cilji in pristojnostmi Europola ter mogoče 

                                                 

 
11  Vsa mnenja skupnega nadzornega organa so na voljo na spletni strani: http://europoljsb.consilium.europa.eu/.  
12  COM (2006)817. 
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posledice, ki jih to lahko ima za informacijske strukture v Europolu. Poleg tega je bil v tem 

mnenju znova poudarjen pomen podrobne opredelitve različnih odgovornosti varstva 

podatkov v pravnih instrumentih; namen sistema in strukture informacij, ki se obdelujejo v 

Europolovih informacijskih sistemih; obveznost posvetovati se s skupnim nadzornim 

organom glede vprašanj varstva podatkov; omejitev dostopa do informacijskega sistema; 

potreba po letnem pregledu podatkov v analitičnih delovnih datotekah; posebna pravila 

glede popravljanja in shranjevanja podatkov v papirnatih dokumentih; posebna Europolova 

ureditev dostopa do mednarodnih in nacionalnih informacijskih sistemov in nujnost 

celovitih usklajenih predpisov, ki osebam, na katere se nanašajo podatki, zagotavljajo 

visoko stopnjo pravic do dostopa in preverjanja podatkov brez uporabe nacionalnih 

zakonov. Skupni nadzorni organ je poudaril pomen uvedbe uradnika za varstvo podatkov 

pri Europolu.  

 

Eno izmed pomembnih vprašanj, o katerem se je razpravljalo in ki je bilo podrobneje 

opredeljeno v tesnem sodelovanju skupnega nadzornega organa in Europola, je bil nov 

sistem pravice do dostopa. Člen 19(3) Konvencije o Europolu trenutno določa, da se 

pravica vseh posameznikov do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanje, ali preverjanja 

takih podatkov uveljavlja v skladu z zakonodajo države članice, v kateri se zahteva 

uveljavitev pravice. Sodelovanje med skupnim nadzornim organom in Europolom med 

postopkom priprave sklepa Sveta o ustanovitvi Europola je pripeljalo do novega sistema 

pravice do dostopa. Člen 30(1) sklepa Sveta združuje pravico do dostopa pod pogojem, da 

se bo vedno uveljavljala v skladu s pogoji iz tega člena, in se ne sklicuje več na zakonodajo 

držav članic. Skupni nadzorni organ je dejavno sodeloval v razpravah in pripravljanju 

potrebnih pravnih instrumentov med pripravami za začetek veljavnosti sklepa Sveta o 

Europolu. 

 

V tem obdobju je skupni nadzorni organ še svetoval Europolu pri novih projektih na 

podlagi trdnega prepričanja, da bo proaktivna vloga pri obravnavi vprašanj varstva 

podatkov že na samem začetku novega razvoja v Europolu prispevala k učinkovitosti 

Europolovega dela in skladnosti s pravili o varstvu podatkov.  
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Skupni nadzorni organ je sodeloval v delu, povezanem z Europolovim novim analitičnim 

projektom (OASIS) in razvojem novega projekta „Check the Web“ („Poišči na spletu“).  

 

OASIS (Projekt celovitega analitičnega sistema za obveščevalne dejavnosti in 

podporo). Europol se od leta 2005 o tem projektu pogosto posvetuje s skupnim nadzornim 

organom. Ta organ je izdal več mnenj o tem projektu in v njih vedno poudaril, da mora ta 

posebni projekt v skladu s pravnim okvirom iz Konvencije o Europolu jasno določiti in 

dodeliti skupno odgovornost za varstvo podatkov Europolu in državam članicam. Skupni 

nadzorni organ je še priznal morebitne poslovne koristi projekta OASIS zaradi njegovega 

prispevka k učinkoviti uporabi analitičnih virov Europola. Upošteval je tudi koristi, ki jih 

ima projekt OASIS za varstvo podatkov, kar dokazuje, da lahko uporaba nove tehnologije 

pripelje do učinkovitejše analize kriminalnih dejanj in boljšega varstva podatkov. 

 

„Check the Web“. Ta projekt, ki se je začel izvajati v času nemškega predsedovanja 

Svetu, zagotavlja informacijski portal na Europolu kot osrednje orodje, ki bi moralo začeti 

delovati predvidoma v začetku maja 2007. Cilj te pobude je krepitev sodelovanja in delitev 

prostovoljnega spremljanja in ocenjevanja odprtih spletnih virov. Poglavitni namen tega 

portala je bil predstaviti informacije s spletnih strani, ki se lahko nanašajo na teroristične 

napade in pripomorejo k analitičnim dejavnostim in preiskavam, ki jih izvajajo Europol in 

države članice.  

 

Europol je skupni nadzorni organ zaprosil, naj prouči zahteve varstva podatkov v zvezi s 

tem projektom in predlagal pregled portala. V mnenju skupnega nadzornega organa so se 

obravnavala vprašanja, povezana s pristojnostmi in cilji Europola, ter posledice in zahteve 

varstva podatkov, ki so posebej povezane z varnostjo in možnostjo nadzora portala.  

 

II.1.3 Odpiranje analitičnih datotek 

 

Vsakokrat, ko želi Europol odpreti novo analitično datoteko na podlagi člena 10 

Konvencije o Europolu, je treba sestaviti nalog za odprtje datoteke, s katerim se odpre 

datoteka. V tem nalogu za odprtje morajo biti med drugim opredeljeni namen datoteke, 

sodelujoče države članice in kategorije osebnih podatkov, ki se bodo hranili.  
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posledice, ki jih to lahko ima za informacijske strukture v Europolu. Poleg tega je bil v tem 

mnenju znova poudarjen pomen podrobne opredelitve različnih odgovornosti varstva 

podatkov v pravnih instrumentih; namen sistema in strukture informacij, ki se obdelujejo v 
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organom glede vprašanj varstva podatkov; omejitev dostopa do informacijskega sistema; 

potreba po letnem pregledu podatkov v analitičnih delovnih datotekah; posebna pravila 

glede popravljanja in shranjevanja podatkov v papirnatih dokumentih; posebna Europolova 

ureditev dostopa do mednarodnih in nacionalnih informacijskih sistemov in nujnost 

celovitih usklajenih predpisov, ki osebam, na katere se nanašajo podatki, zagotavljajo 

visoko stopnjo pravic do dostopa in preverjanja podatkov brez uporabe nacionalnih 

zakonov. Skupni nadzorni organ je poudaril pomen uvedbe uradnika za varstvo podatkov 

pri Europolu.  

 

Eno izmed pomembnih vprašanj, o katerem se je razpravljalo in ki je bilo podrobneje 

opredeljeno v tesnem sodelovanju skupnega nadzornega organa in Europola, je bil nov 
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takih podatkov uveljavlja v skladu z zakonodajo države članice, v kateri se zahteva 

uveljavitev pravice. Sodelovanje med skupnim nadzornim organom in Europolom med 

postopkom priprave sklepa Sveta o ustanovitvi Europola je pripeljalo do novega sistema 

pravice do dostopa. Člen 30(1) sklepa Sveta združuje pravico do dostopa pod pogojem, da 

se bo vedno uveljavljala v skladu s pogoji iz tega člena, in se ne sklicuje več na zakonodajo 

držav članic. Skupni nadzorni organ je dejavno sodeloval v razpravah in pripravljanju 
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Ustanovljena je bila delovna skupina za naloge za odprtje za lajšanje in boljšo učinkovitost 

dela skupnega nadzornega organa. V skladu s pristojnostmi je skupni nadzorni organ 

delovno skupino za naloge za odprtje pooblastil, da podaja mnenja v imenu skupnega 

nadzornega organa v tistih primerih, kjer se nalog za odprtje nanaša na poseben predmet 

analize, o katerem je skupni nadzorni organ v preteklosti že izrazil svoje mnenje. Če ena od 

delegacij zahteva plenarno razpravo v petih dneh od razdelitve naloga za odprtje, bo 

delovna skupina pripravila mnenje za plenarni sestanek. 

 

Naloge za odprtje mora odobriti upravni odbor Europola, ki mora nalog za odprtje 

posredovati skupnemu nadzornemu organu, da poda svoje pripombe. Skupni nadzorni 

organ na tem področju vedno poudarja pomen deljene odgovornosti Europola in držav 

članic, ki izhaja iz Konvencije o Europolu, kot ključni vidik za doseganje skupnih ciljev in 

zagotavljanje boljše skladnosti s Konvencijo o Europolu. 

 

V obdobju 2006–2008 je skupni nadzorni organ izdal mnenji o dveh nalogih za odprtje. 

Organ je podal pripombe o kategorijah podatkov, ki jih je mogoče zakonito obdelovati, in 

njihovem pomenu za analitične delovne datoteke, učinkih začetka veljavnosti Protokola o 

spremembi Konvencije o Europolu 18. aprila 2007 (UL C 2, 6.1.2004) v zvezi s pogoji in 

postopkom, na podlagi katerega je mogoče sporočati osebne podatke, ki se hranijo v 

datoteki. 

 

Europol trenutno obdeluje osebne podatke v osemnajstih analitičnih delovnih datotekah. 

 
II.1.4 Sporazumi s tretjimi državami/organi 

 
V skladu s členom 1(5) odločbe Sveta, ki direktorja Europola pooblašča za začetek pogajanj 

o sporazumih s tretjimi državami in tretjimi organi, ki niso iz EU, je posvetovanje z skupnim 

nadzornim organom del postopka, v katerem mora upravni odbor pripraviti poročilo za Svet 

in mu tako zagotoviti potrebne informacije za sprejetje odločitve o tem, ali so ovire za 

začetek pogajanj. Odstavek 3 člena 3 predpisov, ki se uporabljajo v zvezi s prenosom osebnih 

podatkov tretjim državam in tretjim organom, in odstavek 4 člena 2 o predpisih glede 

informacij, ki jih Europol prejema od tretjih strank, izrecno priznavata, da mora skupni 
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II.1.2 Mnenja skupnega nadzornega organa Europola11  

 

„Kritika morda ni prijetna, vendar je nujna. Ima isto funkcijo kot bolečina v človeškem 

telesu, opozarja na nezdravo stanje stvari.“ 

 Winston Churchill 

 

Eden od elementov vloge skupnega nadzornega organa kot svetovalca in zanesljivega 

partnerja je učinkovit in konstruktiven prispevek k novim pobudam glede informacij, ki jih 

obdeluje Europol, ali Europolovim zahtevam glede njegovih operativnih dejavnosti. V 

podporo svoji vlogi nadzornika se je skupni nadzorni organ poleg tega redno sestajal z 

uradniki Europola in z njimi razpravljal o raznih vprašanjih varstva podatkov.  

 

Komisija je 20. decembra 2006 predstavila svoj predlog za sklep Sveta o ustanovitvi 

Europola12. Ker ima ta predlog pomembne posledice za obdelavo osebnih podatkov, ki jo 

opravlja Europol, je skupni nadzorni organ menil, da je njegova naloga izraziti mnenje o 

njem. Predlog za sklep Sveta ni bil le kopija Konvencije o Europolu, vključno s tremi 

protokoli, ki spreminjajo to konvencijo; vključeval je tudi nekaj novih elementov, ki se 

nanašajo na Europolove naloge in njegovo obdelavo informacij. Skupni nadzorni organ je 

analiziral učinek predloga za Europolovo delo in deljene odgovornosti držav članic in 

Europola v zvezi z različnimi vidiki obdelave osebnih podatkov. Informacijski položaj 

Europola, njegove nove naloge in krepitev operativne vloge bi morali spremljati ustrezni 

zaščitni ukrepi za varstvo podatkov. Europol je proučil celotni novi razvoj dogodkov, 

povezan z njegovo prihodnostjo.  

 

V mnenju skupnega nadzornega organa je bilo poudarjeno, da mora predlog vključevati 

celovito ureditev varstva podatkov, poleg tega pa je treba v sodelovanju z državami članicami 

in tretjimi strankami pojasniti razlikovanje med cilji in pristojnostmi Europola ter mogoče 

                                                 

 
11  Vsa mnenja skupnega nadzornega organa so na voljo na spletni strani: http://europoljsb.consilium.europa.eu/.  
12  COM (2006)817. 
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a) preveriti vsebino in kakovost osebnih podatkov, ki jih Europol obdeluje v analitičnih 

delovnih datotekah (pet vnaprej izbranih analitičnih delovnih datotek) in v Europolovem 

informacijskem sistemu; 

b) preveriti delovanje Europolovega informacijskega sistema; 

c) preveriti tehnično infrastrukturo in spremljanje priporočil prejšnjih inšpekcijskih 

pregledov. 

 

Inšpekcijski pregledi so vključevali tudi preverjanje postopkov, ki se uporabljajo za zahteve 

na podlagi člena 19 Konvencije o Europolu, in vsebine ter delovanja projektov „Check the 

Web“ („Poišči na spletu“) in OASIS.  

 

Deveti inšpekcijski pregled je bil opravljen od 11. do 14. marca 2008.  
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nadzorni organ dati mnenje med postopkom, v katerem se mora Svet odločiti, ali naj potrdi 

kateri koli sporazum, o katerem potekajo pogajanja med Europolom in tretjimi državami. 

Sprejeto je bilo mnenje v zvezi z osnutkom sporazuma, ki naj bi ga Europol podpisal z 

Avstralijo. Skupni nadzorni odbor je izrazil več pripomb, v katerih je poudaril potrebo po 

zagotovitvi, da uradniki Avstralije, ki so v stavbi Europola, nimajo neposrednega dostopa 

do podatkov, ki jih hrani Europol, ali da kako drugače ne pomenijo tveganja za varnost 

podatkov, kot je določeno v členu 25 Konvencije o Europolu. Na splošno je skupni nadzorni 

organ sklenil, da z vidika varstva podatkov ni ovir, ki bi Europolu preprečevale sklenitev 

sporazuma. 

 

Oktobra 2008 je bil skupni nadzorni organ pozvan za mnenji o tem, ali lahko Europol začne 

pogajanja z Rusko federacijo in Izraelom, ki lahko pripeljejo do sporazumov o 

Europolovem prenosu osebnih podatkov Ruski federaciji in Izraelu. 

 

Iz mnenja skupnega nadzornega organa v zvezi s stopnjo varstva podatkov v Izraelu izhaja, 

da zaradi narave razlik med stopnjo varstva podatkov v Izraelu in stopnjo, ki jo zahteva 

Europol, z vidika varstva podatkov ni ovir, ki bi Europolu preprečile začetek pogajanj z 

Izraelom za pripravo sporazuma o Europolovem prenosu osebnih podatkov Izraelu. Ta 

sklepna ugotovitev je bila pogojna, kar pomeni, da je treba med pogajanji ustrezno 

obravnavati nekatera vprašanja. Skupni nadzorni organ se je osredotočal zlasti na izvajanje 

sporazuma in neposredno uporabo pravic oseb, na katere se nanašajo podatki; neodvisen 

nadzor s potrebnimi pristojnostmi in pristojnosti za preiskovanje agencij kazenskega 

pregona; vprašanja kakovosti podatkov; jasna pravila o prenosu občutljivih podatkov; 

časovne omejitve shranjevanja podatkov; odgovornost in pravna sredstva, ki so na voljo 

posameznikom za kršitve sporazuma in nedovoljeno ali nepravilno obdelavo podatkov in 

vprašanja varnosti podatkov.  

 

V zvezi z Rusko federacijo je skupni nadzorni organ pozval upravni odbor, naj mu posreduje 

dodatne informacije, ki mu bodo omogočile oceno stopnje varstva podatkov v Ruski 

federaciji in sprejetje končne odločitve. 
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Mnenja o vseh sporazumih so na voljo na spletni strani 

http://europoljsb.consilium.europa.eu/.   

 

II.1.5 Pravice oseb, na katere se nanašajo podatki 

 

Klasičen element in eden od ključnih pogojev vseh sistemov varstva podatkov je možnost 

uveljavljanja pravice osebe, na katero se nanašajo podatki, do dostopa do podatkov, ki jih 

obdelujejo kontrolorji podatkov, in do popravka ali izbrisa nepravilnih ali nezakonito 

obdelanih osebnih podatkov. Te pravice so vzvodi, ki osebi, na katero se nanašajo podatki, 

omogočajo zaščito njene pravice, da preveri pravilnost podatkov in skladnost obdelave teh 

podatkov s predpisi o varstvu podatkov. Subjektivna pravica osebe, na katero se nanašajo 

podatki, do dostopa do informacij je zares pomembna, saj osebi, na katero se nanašajo 

podatki, omogoča, da sodeluje pri varstvu svojih podatkov. Ta pravica je celo še 

pomembnejša v okviru obdelave podatkov, ki jo opravljajo organi kazenskega pregona.   

 

Člen 19 Konvencije o Europolu določa, da posameznik, ki želi uveljaviti pravico do 

dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj in jih hrani Europol, ali ki želi te podatke 

preveriti, lahko za ta namen pošlje brezplačno zahtevo pristojnemu nacionalnemu organu v 

kateri koli državi članici po njegovi izbiri, navedeni organ pa zahtevo nemudoma posreduje 

Europolu in prosilca obvesti, da mu bo Europol takoj odgovoril na zahtevo. Europol mora 

zahtevo dokončno rešiti v treh mesecih po njenem prejemu. 

 
Glede na statistične podatke, ki jih je predložil Europol, je bilo v obdobju 2003–2008 

prejetih naslednje število zahtev na podlagi člena 19. 

 

Leto Število zahtev na podlagi člena 19 

2003 5 

2004 9 

2005 6 

2006 19 

2007 122 

2008  135 
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Decembra 2006 je skupni nadzorni organ svoje inšpekcijske skupine pooblastil za: 

a) preverjanje dejavnosti oddelka za huda kazniva dejanja; 

b) preverjanje vsebine informacijskega sistema; 

c) preverjanje dveh vnaprej izbranih analitičnih delovnih datotek in 

d) preverjanje spremljanja priporočil zadnjega inšpekcijskega pregleda iz leta 2006.  

 

Marca 2007 je inšpekcijska skupina za inšpekcijski pregled Europola porabila štiri dni. To 

je bil osmi inšpekcijski pregled skupnega nadzornega organa. Zaradi različnih odgovornosti 

za vsebino Europolovega informacijskega sistema, ki je bila eden izmed predmetov 

inšpekcijskega pregleda, je skupni nadzorni organ tesno sodeloval z nacionalnimi organi za 

varstvo podatkov. Glede na to, da bo obdelava osebnih podatkov v evropskih policijskih 

sistemih, kot je informacijski sistem, nedvomno povečala možnost kršitev zasebnosti 

zadevnih oseb, je skupni nadzorni organ sklenil, da dostopnost teh podatkov na evropski 

ravni in možnost posredovanja teh podatkov tretjim državam in organizacijam zahtevata 

naložbe v zadostne zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo, da se obdelujejo samo tisti podatki, ki 

bodo prispevali k cilju Europola. Pri analiziranju vsebine tega sistema je postala očitna 

jasna in nujna potreba po nadaljnjem usklajevanju uporabe tega sistema. Za nekatera 

posebna vprašanja, kot so obdelava mladoletnikov, položaja oseb, ki jih je mogoče šteti za 

žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, in članov nekaterih motociklističnih tolp, je bilo treba 

oblikovati smernice za obdelavo osebnih podatkov. Skupni nadzorni organ je oblikoval 

posebna priporočila v zvezi z Oddelkom za hujša kazniva dejanja za izboljšanje in 

usklajevanje obdelave podatkov. Organ je kot že v svojih prejšnjih inšpekcijskih pregledih 

še enkrat opozoril na odgovornost držav članic (in njihovih nacionalnih enot Europola), ki 

jo državam članicam izrecno dodeljuje člen 15 Konvencije o Europolu in je ključni pogoj 

za uspešno delo Europola. 

 

Inšpekcijski pregled v marcu 2008 

Priprave za nov inšpekcijski pregled, ki je bil načrtovan za marec 2008, so se začele 

decembra 2007. V ta namen je skupni nadzorni organ na sestanku 17. decembra 2007 

ustanovil inšpekcijsko skupino, pristojno za izvajanje inšpekcijskih pregledov. Namen obiska 

je bil:  
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Poglavje II 

II.1 Nadzorovanje 

 

„Izboljšanje razumevanja ima dva cilja: prvič, da nadgrajujemo svoje znanje, drugič, da 

bomo sposobni prenašati to znanje na druge.“ 

 John Locke 

 

Od začetka svojega dela se je skupni nadzorni organ zavezal opravljati svoje naloge z 

rednim izvajanjem inšpekcijskih pregledov in prizadevanjem za ohranjevanje dialoga z 

Europolom in drugimi institucijami za podpiranje ustreznega standarda varstva podatkov. 

Ta zaveza skupnega nadzornega organa mu je zagotovila vpogled in izkušnje Europolovih 

operativnih dejavnosti in potreb ter tekočega dela nadzorovane organizacije. Te izkušnje so 

skupnemu nadzornemu organu omogočile, da je postal zanesljiv in konstruktiven partner 

Europola ter forum za nacionalne organe za varstvo podatkov. V zvezi s tem je treba 

omeniti uspešno sodelovanje med skupnim nadzornim organom in nacionalnimi 

nadzornimi organi. Vključenost nacionalnih organov za varstvo podatkov je bila ključna in 

se je izkazala za uspešno. Skupni nadzorni organ bo še okrepil to sodelovanje. 

 

II.1.1 Opravljanje inšpekcijskih pregledov Europola 

 

Skupni nadzorni organ načrtuje vsaj en inšpekcijski pregled na leto. Europol je 

organizacija, v kateri je sodelovanje med njo in državami članicami ključni dejavnik za 

uspeh. Inšpekcijski pregledi v zadnjih dveh letih in povratne informacije v zvezi s poročili 

o inšpekcijskih pregledih jasno kažejo na vse večje upoštevanje in zavezanost skladnosti s 

pravili o varstvu podatkov, za kar so se zavezali Europol, upravni odbor in vodje 

nacionalnih enot.  

 

Inšpekcijski pregled v marcu 2007 

Skupni nadzorni organ je sprejel politiko izvajanja inšpekcijskega pregleda Europola enkrat 

na leto. Obseg vsakega takega pregleda je bil drugačen in skrbno izbran na podlagi 

Konvencije o Europolu, trenutnega razvoja Europola in izzivov na področju evropskega 

kazenskega pregona.  
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V letu 2007 so se vloge posameznikov za uveljavitev njihove pravice do dostopa na podlagi 

člena 19 povečale za 84 % v primerjavi z letom 2006. Ta nov razvoj je razkril nove potrebe 

po dokončanju razpoložljivih postopkov za Europolovo obravnavo teh zahtevkov. Dejansko 

povečanje števila zahtevkov so povzročile spletne kampanje za obveščanje državljanov o 

njihovih pravicah v zvezi z Europolom, ki so očitno pozitivno vplivale na ozaveščanje 

posameznikov. 

 

Še ena pomembna pravica posameznika v skladu s členom 24(4) Konvencije o Europolu je 

zaprositi skupni nadzorni organ, da mu zagotovi zakonitost in pravilnost načina zbiranja, 

shranjevanja, obdelave in uporabe njegovih osebnih podatkov s strani Europola. Doslej je 

bilo prejetih šest zahtev in po opravljenih preverjanjih je bilo v zvezi z vsemi primeri 

ugotovljeno, da je Europol ravnal v skladu s Konvencijo o Europolu.  

 
II.2 Upravljanje skupnega nadzornega organa Europola 

 
Od novembra 2006 do oktobra 2008 se je skupni nadzorni organ sestal devetkrat. V skladu 

s členom 24(1) skupni nadzorni organ sestavljata največ dva člana ali predstavnika (ki jima, 

kjer je primerno, pomagata namestnika) vsakega izmed nacionalnih nadzornih organov, za 

katera je zagotovljeno, da sta neodvisna in imata vse potrebne sposobnosti, vsaka država 

članica pa ju imenuje za dobo petih let. Člani skupnega nadzornega organa ne sprejemajo 

navodil drugih organov pri opravljanju svojih nalog. Upravljanje skupnega nadzornega 

organa je skupna naloga vseh članov in sekretariata. To ni vedno lahko, zlasti potem, ko je 

število članov naraslo na 27. 

 

Upravljanje dela skupnega nadzornega organa bi lahko opisali tako: 

• načrtovanje – vsake dve leti se opredelijo strateški cilji skupnega nadzornega 

organa, o vseh inšpekcijskih pregledih Europola se razpravlja in se jih načrtuje 

vnaprej;  

• organiziranje – izvajanje ciljev je običajno najtežja naloga, čeprav je obenem 

najbolj zanimiva in zahtevna. Delo delovnih skupin, ki poteka v tesnem 

sodelovanju s sekretariatom, se je izkazalo za učinkovito za pripravo dokumentov 

za plenarne sestanke. Dokumenti se pošljejo članom skupnega nadzornega organa v 
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skladu s poslovnikom dva tedna pred sestankom. To članom omogoča, da se 

pripravijo na sestanke in pomembno prispevajo k razpravam na sestankih; 

• kadrovanje – veliko pozornosti se namenja izkušnjam članov skupnega 

nadzornega organa. Najboljši primer je stalna sestava inšpekcijske skupine, ki je po 

številnih letih izvajanja inšpekcijskih pregledov Europola pridobila vpogled v 

praktične in tekoče operativne dejavnosti Europola. To je prednost za nadzorno in 

svetovalno delo skupnega nadzornega organa; 

• motiviranje – največja motivacija za vse člane skupnega nadzornega organa je 

poglavitna naloga – varstvo pravic posameznika – na nacionalni in mednarodni 

ravni; 

• spremljanje, samoocena – vsake dve leti skupni nadzorni organ opravi samooceno 

za presojo izpolnjevanja svojih nalog in dolžnosti. 

 

Vse zgoraj navedeno prispeva k učinkovitemu delovanju skupnega nadzornega organa kot 

nadzornega telesa. Notranji odnosi med člani skupnega nadzornega odbora, ki ustvarjajo 

ozračje sodelovanja, so ravno tako pomembni kot zunanje povezave z Europolom in 

drugimi institucijami oziroma organi. Ključ do uspešnega dela skupnega nadzornega 

organa je v zavezanosti, odgovornosti in dejavnem sodelovanju vseh članov. 

 

II.2.1 Delovne skupine 

 
Za lajšanje proaktivnega pristopa k Europolu je skupni nadzorni organ oblikoval delovne 

skupine, od katerih so nekatere v rednem stiku z Europolom. Ena od prednosti rednih stikov z 

Europolom je, da ima skupni nadzorni organ vpogled v dnevne delovne prakse Europola. 

Delovne skupine pomembno prispevajo k delu skupnega nadzornega organa, kot 

kvalificirane članice zagotavljajo podrobno analizo vprašanj, o katerih se razpravlja, in 

prispevajo k doseganju konstruktivnih rezultatov. 

 

Sedanje delovne skupine so: 

i) inšpekcijska skupina: pristojna za načrtovanje in izvajanje inšpekcijskih pregledov 

Europola; 

ii) skupina za nove projekte: pristojna za proučevanje tehničnih vprašanj; 
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Ker so bile v Haaškem programu opredeljene prednostne naloge Evropske unije za krepitev 

območja svobode, varnosti in pravice med letoma 2005 in 2010, se je že začelo 

pripravljalno delo za nov petletni akcijski načrt za območje svobode, varnosti in pravice. 

Tako imenovana skupina za prihodnost (neformalna skupina na ministrski ravni) je bila 

oblikovana za obravnavanje prihodnosti evropskega območja svobode, varnosti in pravice. 

Skupina za prihodnost je objavila poročilo o prihodnosti evropske politike notranjih zadev 

„Svoboda, varnost, zasebnost – evropske notranje zadeve v odprtem svetu“, v katerem so 

bile določene prihodnje politične smernice o vlogi Europola. V skladu s poročilom bi bilo 

treba Europol bolj uporabljati v njegovem pravnem okviru in ga razširiti v kompetenčni 

center za tehnično podporo; nadalje mora Europol razvijati zmogljivost razširjanja 

obveščevalnih podatkov policijam držav članic; okrepiti je treba uporabo njegovih 

podatkovnih zbirk, to je Europolovega informacijskega sistema; izboljšati je treba praktično 

sodelovanje in izmenjavo informacij med Europolom in Eurojustom ter sodelovanje s 

Frontexom.  
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I.4 Prihodnost Europola 

 

V Haaškem programu je bilo določeno, da mora „Svet sprejeti evropski zakon o Europolu, 

kot je določeno v členu III-276 Ustavne pogodbe, čim prej po začetku veljavnosti Ustavne 

pogodbe in najpozneje do 1. januarja 2008 in pri tem upošteva vse naloge, zaupane 

Europolu“8. Med avstrijskim predsedovanjem EU so se začele razprave o njegovi 

prihodnosti. Cilj je bil še bolj okrepiti Europolovo vlogo v boju proti težjim oblikam 

kriminala in Europolov prispevek k varnostni politiki Evropske unije. Poleg tega je bilo 

predlagano, naj se spremeni sedanja Europolova pravna podlaga z nadomestitvijo 

Konvencije o Europolu s sklepom Sveta, kar bi oblikovalo prožnejšo pravno podlago. 

Navdih za to je bil ratifikacijski postopek treh protokolov, ki spreminjajo Konvencijo o 

Europolu, ki je trajal kar sedem let. Dne 20. decembra 2006 je Komisija predstavila svoj 

predlog za sklep Sveta o ustanovitvi Europola9, v zvezi s katerim je skupni nadzorni organ 

predstavil svoje mnenje.  

 

Glavni cilji Europola, opredeljeni v letnem delovnem programu za leto 2009, so izmenjava 

informacij, operativna in strateška analiza ter podpora operacijam držav članic10. Na ta 

načela bodo vplivali dejavniki, kot so: 

• (mogoč) začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe v letu 2009; 

• posebni in okvirni sklepi Sveta, sklepi Sveta in predlogi Komisije o posebnih 

političnih vprašanjih in kriminalnih pojavih (začetek veljavnosti sklepa Sveta, ki 

nadomešča Konvencijo o Europolu, je predviden za januar 2010), in 

• splošen razvoj dogodkov na področju izmenjave informacij, s posebnim poudarkom 

na „načelu dostopnosti“, izvajanju Prümske pogodbe na ravni EU in („švedskega“) 

okvirnega sklepa o izmenjavi informacij. 

 

                                                 

 
8  Http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf. 
9  COM (2006)817. 
10  Http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07801.en08.pdf. 
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iii) skupina za odnose s tretjimi državami: pristojna za proučevanje pravnih vprašanj v 

zvezi s sporazumi o sodelovanju Europola s tretjimi državami;  

iv) skupina za naloge za odprtje: pristojna za proučevanje vprašanj o varstvu podatkov v 

zvezi z nalogi za odprtje analitičnih datotek Europola; 

v) skupina za odnose z javnostmi: pristojna za pripravljanje predlogov za obveščanje 

javnosti o delu skupnega nadzornega organa; 

vi) programska skupina za nove države članice: pristojna za razvoj informacijskih pol o 

Europolu skupaj s praktičnimi informacijami o delovanju skupnega nadzornega organa in 

odbora za pritožbe za nove države članice. 

 

II.2.2 Preglednost 

 

„Javno mnenje je vse. Javno mnenje je ključ do uspeha. Brez njega ni mogoče doseči 
ničesar.“ 
 Abraham Lincoln 

 
Koncept preglednosti ni sam sebi namen. Povečanje stopnje preglednosti dejavnosti 

prispeva k povečanju zaupanja. Preglednost je potrebna za pridobitev javnega zaupanja. 

Posamezniki in javni organi imajo pravico biti seznanjeni z delom skupnega nadzornega 

organa in morajo zato imeti dostop do informacij o tem, kako in zakaj se sprejemajo 

odločitve. Skupni nadzorni organ si stalno prizadeva za krepitev preglednosti svojega dela.  

 

Akt Sveta z dne 27. novembra 2003 o spremembi Konvencije o Europolu je spremenil člen 

24(6) Konvencije o Europolu, s čimer je skupni nadzorni organ prevzel večje odgovornosti, 

izboljšal se je tudi pregled širše javnosti nad njegovim delovanjem. Poročila o dejavnosti se 

zdaj posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu, upravni odbor pa lahko da svoje 

mnenje, ki je priloženo poročilom. Vsi javni zapisniki vseh plenarnih sestankov skupnega 

nadzornega organa se prevedejo v vse uradne jezike Evropske unije in objavijo na spletni 

strani skupnega nadzornega organa na naslovu http://europoljsb.consilium.europa.eu/.  
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II.2.3 Proračun 

 

Skupni nadzorni organ ima svoj proračun, ki je del Europolovega proračuna. V skladu s 

členom 31(1) poslovnika skupnega nadzornega organa Europola sekretariat pripravi 

predloge letnega proračuna skupnega nadzornega organa, ki se z odobritvijo pred 

posvetovanjem posreduje upravnemu odboru, kot zahteva člen 24(9) Konvencije o 

Europolu. Člen 24(9) Konvencije o Europolu določa, da se je s skupnim nadzornim 

organom treba posvetovati v zvezi s tistim delom proračuna, ki se nanaša nanj. Njegovo 

mnenje se priloži osnutku proračuna. V skladu s členom 35(5) Konvencije o Europolu Svet 

po prejetju mnenja upravnega odbora sprejme proračun Europola. Člen 31(2) poslovnika 

skupnega nazornega organa določa, da skupni nadzorni organ sprejme odločitev o 

namenski uporabi proračunskih sredstev, ki so mu dodeljena in jih upravlja sekretariat.  

 

Dejanski zneski, ki so bili dodeljeni skupnemu nadzornemu organu v obdobju 2006–2008, 

so bili: 

Leto Znesek (v eurih) 

2006 1 135 000 

2007 970 000 

2008 600 000 

2009 610 000 

 

Od dodeljenega zneska je 80 % sredstev predvidenih za stroške plenarnih sestankov 

(stroške prevajanja in tolmačenja ter potne stroške).  

 
II.2.4 Konferenca, organizirana v letu 2008 

 

Dne 9. oktobra 2008 je skupni nadzorni organ praznoval desetletnico delovanja in v ta 

namen organiziral konferenco „Kaj bo prinesla prihodnost? Biti kos izzivu vzdrževanja 

učinkovitega nadzora nad varstvom podatkov v Europolu“.  
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kontrolnega seznama. Ta kontrolni seznam je mogoče uporabiti za ocenjevanje vseh 

predlogov, ki predvidevajo uporabo načela dostopnosti osebnih podatkov, kot odskočno 

desko za izboljšanje kazenskega pregona. Evropski organi za varstvo podatkov so od 

Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta zahtevali, naj ta kontrolni seznam uporabljajo 

pri ocenjevanju, razvoju in sprejemanju vseh novih predlogov, ki obravnavajo uporabo 

osebnih podatkov med izvajanjem načela dostopnosti.  

 

Predlaganih ali sprejetih je bilo več pravnih instrumentov, ki lajšajo izmenjavo informacij 

med organi kazenskega pregona. Razprave o predlogu okvirnega sklepa Sveta o varstvu 

osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v 

kazenskih zadevah, so bile povezane s Haaškim programom in izvajanjem načela 

„dostopnosti“ za oblikovanje ustreznega okvira varstva podatkov na področju sodelovanja 

med organi kazenskega pregona. Skupni nadzorni organ je skupaj z evropskimi organi za 

varstvo podatkov 11. maja 2007 na evropski konferenci v Larnaki (na Cipru) objavil 

deklaracijo o predlogu okvirnega sklepa Sveta o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo 

v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, v kateri je 

poudaril, da je „vzpostavitev usklajenega varstva podatkov na visoki ravni, ki pokriva 

policijske in pravosodne dejavnosti v Uniji dejansko ključen element za varstvo in zaščito 

temeljnih pravic, kot je pravica do varstva osebnih podatkov, pri oblikovanju območja 

svobode, varnosti in pravice“.7  

 

Bistvo proaktivnih dejavnosti, ki jih je skupni nadzorni organ sprejel skupaj s sestrskimi 

organi in nacionalnimi partnerji, je bila potreba po oblikovanju usklajenega varstva 

podatkov na visoki ravni, ki pokriva policijske in pravosodne dejavnosti v Uniji. Sočasno je 

bilo jasno, da je bila potreba po vzajemnem zaupanju med silami kazenskega pregona, ki 

sodelujejo v kazenskih zadevah, in celovitem ter zavestnem prevzemu odgovornosti vseh 

zainteresiranih strani za izpolnjevanje njihovih dodeljenih nalog pri izboljšanju sodelovanja 

na področju kazenskega pregona. 

                                                 

 
7  Deklaracija, ki so jo sprejeli evropski organi za varstvo podatkov 11. maja 2007 na Cipru. 
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Med konferenco je bilo skupno izraženo soglasje, da ni nobene alternative oblikovanju 

visokega in usklajenega standarda varstva podatkov v tretjem stebru EU. To je logična 

posledica Haaškega programa, v skladu s katerim so zaščita svobode, varnosti in pravice 

nedeljivi elementi splošne naloge celotne EU. Evropski organi za varstvo podatkov so 

vlade držav članic pozvali, naj „spoštujejo in krepijo civilne svoboščine tukaj živečih 

državljanov, kadar razširjajo možnosti za izmenjavo informacij med varnostnimi 

agencijami držav članic“4. 

 

Še en pomemben korak pri prizadevanjih za ustrezen odziv na nove pobude je bil storjen na 

konferenci nacionalnih organov za varstvo podatkov, ki je potekala v Larnaki (na Cipru) 

10. in 11. maja 2007. Delovna skupina za policijo in pravosodje je bila na konferenci 

pooblaščena za spremljanje razvoja dogodkov na področju kazenskega pregona, da se 

ukvarja z vse večjimi izzivi za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. 

Samoumevno je, da je skupni nadzorni organ akreditirani član te konference in delovne 

skupine ter dejavno sodeluje pri delu te skupine.  

 

V zgoraj navedenem sporočilu Komisije je bilo „načelo dostopnosti“ opisano kot načelo, ki 

pomeni, da morajo organi, pristojni za notranjo varnost v eni državi članici, ali uradniki 

Europola, ki potrebujejo informacije za opravljanje svojih nalog, pridobiti te informacije od 

druge države članice, če so tam na voljo.5 Leta 2007 so evropski organi za varstvo 

podatkov poudarili potrebo po „oblikovanju celostnega okvira za ocenjevanje vidikov 

varstva podatkov v zvezi z uporabo tega koncepta. Z oblikovanjem takega okvira bodo 

zagotovljene smernice za ocenjevanje vsakega predloga, ki uporablja obstoj osebnih 

podatkov, kot priložnost za izboljšanje učinkovitosti kazenskega pregona. Tak okvir lahko 

tako prispeva k uravnovešeni oceni medsebojne povezanosti med javno varnostjo in 

temeljno pravico do varstva osebnih podatkov, ki je vključena v Listino Evropske unije o 

temeljnih pravicah“6. Evropski organi za varstvo podatkov so poudarili potrebo po takem 

okviru in razvili nekatere pogoje in smernice za oceno uporabe koncepta dostopnosti in 

                                                 

 
4  Budimpeška deklaracija, 24.–25. aprila 2006. 
5  Http://eur-lex.europa.eu. 
6  Skupno stališče evropskih organov za varstvo podatkov o uporabi koncepta dostopnosti na področju kazenskega 

pregona, Larnaka, 11. maja 2007. 
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Cilj konference ni bil le proslaviti dosežke skupnega nadzornega organa v prvem desetletju 

njegovega delovanja. Večji pomen je bil dan prihodnjim izzivom in načinu, kako naj se 

skupni nadzorni organ nanje odzove.  

 

Konferenca je bila odlična osnova za izmenjavo mnenj, zamisli in dojemanj sedanjih in 

prihodnjih izzivov za učinkovit nadzor varstva podatkov v Europolu. Ponudila je redko 

priložnost za premislek, kako izboljšati pomen in učinkovitost varstva podatkov, s čimer se 

zagotovi varstvo posameznikov z vidika številnih izzivov, ki nastajajo zaradi široke vrste 

dejavnosti Evropske unije na področju varnosti in kazenskega pregona. 

 

Govorniki na tej konferenci so razpravljali o prihodnji spremembi pravnega okvira 

Europola in okolju kazenskega pregona v Evropski uniji. Razpravljali so tudi o načrtih in 

dejavnostih Unije na področju svobode, varnosti in pravice, podrobneje, o uvedbi načela 

dostopnosti, načela konvergence in vse večjih pritiskih za souporabo podatkov.   

 

V razpravah ni bil obravnavan le nadzor nad varstvom podatkov pri Europolu, temveč so 

širše obravnavale razvoj teh dogodkov v Evropski uniji in skušale poiskati odgovor na 

vprašanje, kako zagotavljati dejansko varstvo posameznikov. Splošno dojemanje 

udeležencev konference je bilo, da je ena od praktičnih rešitev za vse zdajšnje usmeritve 

izmenjave informacij okrepiti učinkovit in uspešen nadzor, ki ga skupaj izvajajo nacionalni 

organi za varstvo podatkov in skupni nadzorni organi.  

 

Na konferenci je bila pogosto izražena trdna zavezanost za vzpostavitev ustreznega 

ravnovesja med krepitvijo boja proti kriminalu in ohranjevanjem visoke ravni sistema 

nadzora nad varstvom podatkov.  

 

Na konferenci je bilo jasno poudarjeno, da je poglavitni izziv za organe varstva podatkov in 

agencije kazenskega pregona vzpostavitev ustreznega ravnovesja z dialogom.  

 

Drugo pomembno vprašanje, o katerem so razpravljali vsi udeleženci konference, je bila 

potreba po ozaveščanju posameznikov o njihovih pravicah in svoboščinah ter krepitev 
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preglednosti v razmerju do posameznikov glede vseh novih politik in pobud v Evropski 

uniji.  

 

Glede na to, da je bil cilj konference bolj perspektiven kot retrospektiven, so bili 

predstavljeni posledice Lizbonske pogodbe in Sklepa Sveta o Europolu, ki nadomešča 

Konvencijo, ter mogoč vpliv, ki bi ga lahko imela na prihodnje dejavnosti skupnega 

nadzornega organa. Vsi so se strinjali, da bodo prihodnji izzivi le še okrepili motivacijo za 

nadaljnje opravljanje nalog skupnega nadzornega organa. 

 

Glavna sklepna ugotovitev konference je bila, da skupni nadzorni organ Europola nadaljuje 

zagotavljanje učinkovitega nadzora nad varstvom podatkov pri Europolu, vključno s 

konstruktivnim sodelovanjem z Europolom pri izvajanju predpisov s področja varstva 

podatkov pri delu Europola.  

 

Vsi udeleženci so soglašali, da morajo skupni nadzorni organi, kot je skupni nadzorni organ 

Europola, v sodelovanju z nacionalnimi organi za varstvo podatkov ohraniti sedanji sistem 

nadzora za varstvo podatkov in dodatno okrepiti svoje dejavnosti za zagotavljanje dejanske 

zaščite posameznikov ne samo zdaj, temveč tudi v prihodnosti.  
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I.3 Nov razvoj na področju kazenskega pregona in varstva podatkov po vsej 

EU 

 

„Možnost poraza nas ne sme odvrniti od podpore stvari, v katero verjamemo.“  

 Abraham Lincoln 

 

Leta 2004 je bilo v Haaškem programu navedeno, da je „Evropski svet prepričan, da 

krepitev svobode, varnosti in pravice zahteva inovativen pristop k čezmejni izmenjavi 

podatkov o kazenskem pregonu. Samo dejstvo, da se informacije pošiljajo prek meja, bi 

moralo postati brezpredmetno.“ Zato so bili predvideni ključni ukrepi, katerih cilj je dati 

policijske informacije na razpolago vsem organom kazenskega pregona držav članic EU, 

vključno z izboljšanjem uporabe Europola. V okviru boja proti terorizmu in izboljšanja 

notranje varnosti je Evropska unija začela izvajati več pobud za izboljšanje učinkovitosti 

kazenskega pregona v Evropski uniji z uporabo koncepta dostopnosti kot vodilnega načela 

za izmenjavo podatkov o kazenskem pregonu med sodelovanjem na podlagi tretjega stebra. 

Ob raznih priložnostih in v okviru boja proti terorizmu ter izboljšanja notranje varnosti sta 

Evropski svet in Svet Evropske unije Komisijo pozvala, naj predloži predloge za boljšo 

učinkovitost, okrepljeno medoperabilnost in sinergijo med evropskimi podatkovnimi 

zbirkami2. V tem okviru medoperabilnost ni pomenila le skupne uporabe obsežnih sistemov 

IT, temveč tudi možnosti dostopanja do podatkov ali izmenjave podatkov ali celo 

združevanja podatkovnih zbirk.  

 

Skupni nadzorni organ je skupaj z drugimi skupnimi nadzornimi organi in nacionalnimi 

organi za varstvo podatkov na Spomladanski konferenci evropskih organov za varstvo 

podatkov leta 2006 poudaril, da je „v tem okviru /…/ izmenjava osebnih podatkov med 

organi kazenskega pregona dopustna le na podlagi predpisov o varstvu podatkov, ki 

zagotavljajo visok in usklajen standard varstva podatkov v vseh sodelujočih državah“3. 

                                                 

 
2  Http://eur-lex.europa.eu.  
3  Budimpeška deklaracija, 24.–25. aprila 2006.  
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Od leta 2003 je skupni nadzorni organ Europola (skupaj z drugimi skupnimi nadzornimi 

organi, kot so SNO za Schengen, SNO za carinske zadeve) akreditirani član Mednarodne 

konference komisarjev za varstvo podatkov in zasebnosti ter Spomladanske konference 

evropskih organov za varstvo podatkov. Konferenci sta odličen forum za izmenjavo mnenj, 

izkušenj, zamisli in dojemanj o sedanjih in prihodnjih izzivih za učinkovit nadzor varstva 

podatkov. 

 

Ne nazadnje, skupni nadzorni organ je skupaj z drugimi nadzornimi organi in nacionalnimi 

organi za varstvo podatkov dejavno sodeloval pri svetovanju o pogojih, ki jih je treba 

izvajati za zagotavljanje varstva pravic in svoboščin posameznika med obdelavo in 

izmenjavo osebnih podatkov med organi kazenskega pregona kot odgovor na nove 

usmeritve, izražene v novih pobudah Evropske unije – krepitev interoperabilnosti evropskih 

podatkovnih zbirk.  
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Poglavje III 

 

III.1 Odbor za pritožbe 

 

„Že dolgo vemo, da je ključni element varstva človekovih pravic dobra seznanjenost ljudi s 

tem, kaj so njihove pravice in kako jih je mogoče braniti.“ 

 Butros Butros-Gali, šesti generalni sekretar ZN, 1992–1996 

 

Posebna naloga, ki je bila skupnemu nadzornemu organu zaupana s Konvencijo o 

Europolu, je obravnava pritožb posameznikov glede odgovora, ki ga prejmejo od Europola 

na zahteve pri uresničevanju svojih pravic. Skupni nadzorni organ je zato 23. novembra 

1998 oblikoval svoj odbor za pritožbe. Delo tega organa, ki je podoben sodnemu, je 

mehanizem pravnega varstva za posameznike, ki zahtevajo spoštovanje svojih pravic in 

svoboščin pri Europolovi obdelavi in uporabi osebnih podatkov. 

 

Posamezniki imajo pravico do dostopa do informacij, ki jih Europol hrani o njih, in da 

zahtevajo preverjanje, popravek ali izbris takih informacij. Če ima posameznik pomisleke 

glede načina, kako se je Europol odzval na zahtevo po dostopu ali zahtevo po popravku ali 

izbrisu informacij, lahko pri odboru za pritožbe skupnega nadzornega organa vloži 

pritožbo. Oseba, na katero se podatki nanašajo, mora biti o pravici do pritožbe obveščena v 

odgovoru na zahtevo. Organ za pritožbe nato prouči pritožbo in presodi, ali je Europol 

ravnal v skladu z ustreznimi določbami iz Konvencije. Odločitev odbora za pritožbe je 

dokončna za vse udeležene stranke. 

 

Treba je opozoriti, da je odbor za pritožbe sestavljen iz članov skupnega nadzornega 

organa, vendar je kljub temu neodvisen in nepristranski ter ga ne obvezujejo nobena 

navodila. Nepristranskost odbora za pritožbe zagotavlja pravično in pošteno proučitev 

posameznih pritožb. Ker skupni nadzorni organ prejema pritožbe posameznikov, to 

izboljšuje javno zaupanje v njegovo delo.  

 

Odbor za pritožbe je doslej sprejel sklep v šestih primerih. V zadnjih dveh letih je bil 

sprejet en sklep, ena zadeva pa je še nerešena.  
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III.1.1 Povzetek pritožbe, ki jo je vložil g. S 

 

G. S se je obrnil na Agencijo za organizirani kriminal (SOCA) v Združenem kraljestvu z 

zahtevo, ki je temeljila na členih 19 in 20 Konvencije o Europolu. Zahteva je bila 

posredovana Europolu. 

 

Europol je v odgovoru g. S navedel: 

„V skladu s postopkom, ki je določen v Konvenciji o Europolu, in veljavno nacionalno 

zakonodajo Združenega kraljestva vas obveščamo, da so bile na vašo zahtevo preverjene 

Europolove datoteke. V skladu s členom 19 Konvencije o Europolu in veljavno zakonodajo 

Združenega kraljestva vas obveščamo, da se na Europolu ne obdelujejo nobeni podatki v 

zvezi z vami, do katerih imate pravico dostopa v skladu s členom 19 Konvencije o 

Europolu.“ 

 

G. S se je pritožil, da so imele napačne informacije, s katerimi je bil seznanjen, izjemno 

resen, celo poguben vpliv na njegovo kariero in blaginjo ter blaginjo njegove družine. Trdil 

je še, da se resna škoda nadaljuje in se bo nadaljevala, razen in dokler ne bodo odgovorne 

osebe umaknile in popravile informacij.  

 

G. S se je v svojih dopisih skliceval na zapisnik sestanka na Europolu, iz katerega je 

razvidno, da so predstavniki Združenega kraljestva udeležencem tega sestanka predložili 

informacije o njem.  

 

Odbor za pritožbe je v svojem prvem sklepu menil, da Europolov sklep ni v skladu s 

členoma 19(3) in 20(4) Konvencije o Europolu in da je treba zaradi okoliščin tega primera 

dati Europolu možnost, da svoj sklep ponovno prouči. 

 

Po sklepu odbora za pritožbe je Europol ponovno proučil svoj sklep o prvotni zahtevi g. S 

in sprejel nov sklep. Europol je v njem navedel: 

„V skladu s postopkom, ki je določen v Konvenciji o Europolu, in veljavno nacionalno 

zakonodajo Združenega kraljestva vas obveščamo, da so bile na vašo zahtevo preverjene 
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organom in Odločbo Sveta Evropske unije z dne 27. marca 2000 o določitvi pogojev za 

direktorja Europola za začetek pogajanj z več tretjimi državami in tretjimi organi. Eden od 

teh pogajalskih procesov si zasluži omembo v tem poročilu, saj poudarja trdno zavezanost 

skupnega nadzornega organa nalogam in odgovornostim neodvisnega nadzornika. Po 

dogodkih, ki so se zgodili 11. septembra 2001, je postalo nujno vzpostaviti sodelovanje med 

Europolom in Združenimi državami. Skupni nadzorni organ je bil pozvan za mnenje o 

postopku za izdajo dovoljenja za začetek pogajanj z Združenimi državami. Organ je 

upravnemu odboru sporočil, da ne more izraziti mnenja o stopnji varstva podatkov v 

Združenih državah, ker nima na voljo Europolovega poročila. Poleg tega je navedel, da le 

formalni sporazum z Združenimi državami zagotavlja pravno podlago, potrebno za 

sodelovanje med Europolom in Združenimi državami. Skupni nadzorni organ je izrecno 

opozoril, da se zakonodaja v zvezi z varstvom podatkov in upravna praksa v Združenih 

državah v več pogledih razlikujeta od Europolovega pravnega okvira. Poleg tega je še 

vztrajal, da ga je treba v celoti obveščati in vključiti v postopek obravnavanja težav v zvezi 

z varstvom podatkov med pogajanji.  

 

Skupni nadzorni organ se ni omejil le na nadzorne in svetovalne naloge, temveč je razširil 

svoje dejavnosti na:  

• študije, zlasti oblikovanje vprašalnika o pravici do dostopa, ki je bil osredotočen na 

pravne predpise v državah članicah, ki obravnavajo pravico do dostopa do 

policijskih datotek;  

• pomoč novim državam članicam, pri čemer jim je ponudil priložnost, da se 

seznanijo z delovnimi metodami skupnega nadzornega organa;  

• udeležbo na seminarjih, na katerih je delil izkušnje z novimi državami članicami;  

• ozaveščanje z izdajo letaka za posameznike o njihovih pravicah na podlagi 

Konvencije o Europolu;  

• konferenco, ki je potekala leta 2006;  

• razvoj in vzdrževanje svoje uradne spletne strani, spodbujanje preglednosti svojega 

delovanja in postopka odločanja ter oblikovanje in vzdrževanje zasebne spletne 

strani za pregledno delo s svojimi člani.  
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oblikovanju novih datotek ali spremembi skupnega pristopa k tem datotekam. Organ je 

zagotavljal tudi pomoč in svetovanje Europolu pri oblikovanju koncepta analitičnih 

delovnih datotek z opredelitvijo posebnih pogojev, ki zagotavljajo skladnost novih 

analitičnih delovnih datotek z veljavnimi pravnimi predpisi. Pri svetovanju o nalogih za 

odprtje je skupni nadzorni organ preveril, ali je določen namen analitične datoteke spadal 

na področje, za katero je pristojen Europol, in ali so obdelani podatki nujni za doseganje 

cilja datoteke ter spadajo na področje člena 6 akta Sveta o analitičnih datotekah.  

 

Pri spremljanju in nadzoru dela Europola se skupni nadzorni organ ni omejeval le na 

Europolove odgovornosti. Ta organ je vedno poudarjal pomen deljene odgovornosti 

Europola in držav članic, ki je vključena v Konvencijo o Europolu, kot ključne zahteve in 

garancije za zagotavljanje skladnosti s Konvencijo med obdelavo osebnih podatkov 

posameznikov in doseganje skupnih ciljev.  

 

V skladu s členom 2(1) Konvencije o Europolu je naloga Europola z ukrepi iz te konvencije 

izboljšati učinkovitost in sodelovanje pristojnih organov v državah članicah pri 

preprečevanju in boju proti hujšim oblikam mednarodnega kriminala, kadar obstajajo 

dejanski znaki o vpletenosti organiziranih kriminalnih združb in prizadetosti dveh ali več 

držav članic z oblikami tega kriminala, zaradi česar je potrebno skupno delovanje držav 

članic, ustrezno stopnji, pomembnosti in posledicam tovrstnih kaznivih dejanj. Za učinkovit 

boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu Europol sodeluje s številnimi tretjimi 

državami in organizacijami. Po Europolovem mnenju je „ključna značilnost vseh sodobnih 

združb organiziranega kriminala, da delujejo vedno bolj nadnacionalno“.1 Skupni 

nadzorni organ je imel pomembno vlogo na tem področju z zagotavljanjem nasvetov med 

pogajanji o sporazumih s tretjimi državami in organi. Posvetovanja s skupnim nadzornim 

organom potekajo v različnih fazah razvoja sodelovanja s tretjimi strankami v skladu s 

členom 18 Konvencije o Europolu, Aktom Sveta z dne 3. novembra 1998 o določitvi 

predpisov v zvezi z Europolovim prejemanjem informacij od tretjih strank, Aktom Sveta z 

dne 12. marca 1999 o Europolovem prenosu osebnih podatkov tretjim državam in tretjim 

                                                 

 
1  Http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/overview_SC1.pdf. 
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Europolove datoteke. V skladu s členoma 19 in 20 Konvencije o Europolu in veljavno 

zakonodajo Združenega kraljestva vas obveščamo, da se na Europolu ne obdelujejo nobeni 

podatki v zvezi z vami. Zato ni nobenih podatkov, ki bi jih Europol lahko popravil ali 

izbrisal v skladu s členom 20 Konvencije o Europolu.“ 

 

V dopisu odboru za pritožbe je Europol odbor obvestil, da je bil nov sklep sprejet samo 

zaradi zelo posebnih okoliščin tega primera in ker Europol vedno prouči zahteve 

posameznikov za vsak primer posebej.  

 

Pritožnik je navedel, da v Europolovem novem sklepu ni pojasnjeno, ali Europol obdeluje 

podatke o njem.  

 

Člen 19(1) Konvencije o Europolu opredeljuje pravico do dostopa ali do preverjanja takih 

podatkov. Člen 20(4) Konvencije o Europolu daje vsem osebam pravico, da od Europola 

zahtevajo popravek ali izbris napačnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 

 

Zahteva g. S se je očitno nanašala na pravico do preverjanja podatkov in na pravico, da 

zahteva popravek ali izbris podatkov. Odbor za pritožbe ni v dokumentaciji, ki mu je bila 

predložena, našel nobenih razlogov za to, da zahtevo g. S oceni tudi kot zahtevo za dostop 

do podatkov, ki se nanašajo nanj, kot je navedeno v členu 19(1) Konvencije o Europolu. 

 

Zaradi tesne povezave med pravico oseb, na katere se nanašajo podatki, da zahtevajo 

preverjanje svojih podatkov, in pravice iz Oddelka 42 dela V Zakona o varstvu podatkov 

Združenega kraljestva obstoj možnosti o obveščenosti v tem zakonu vodi k uporabi drugega 

stavka člena 19(3), v katerem je navedeno strogo pravilo, kdaj se sporočanje zavrne. Če se 

uporablja ena od izjem iz člena 19(3), je treba sporočanje zavrniti. To pomeni, da je treba 

vsako zahtevo za preverjanje, za katero se uporablja drugi stavek člena 19(3), presoditi za 

vsak primer posebej, če je treba zaradi ene od izjem sporočanje zavrniti. Čeprav mora biti 

uveljavljanje pravice do preverjanj v skladu z zakonodajo zadevne države članice, mora 

Europol preveriti, ali se uporabljajo izjeme iz člena 19(3). 
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Europol je v svojem novem sklepu obvestil pritožnika, da se ne obdelujejo nobeni podatki, 

ki se nanašajo nanj, in tako v zadevnem primeru presodil, da se ne uporablja nobena izjema 

iz člena 19(3) Konvencije o Europolu. 

 

Glede na zakonodajo Združenega kraljestva in člen 19(3) Konvencije o Europolu je bil nov 

Europolov sklep o zahtevi g. S skladen s členom 19(3) Konvencije o Europolu. 
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„Znanje je brez vrednosti, če ga ne uporabljamo.“ (Anton Čehov) 
 
Verjetno najdragocenejša značilnost nadzornega organa je sposobnost zagotavljanja 

kvalificiranih mnenj o vprašanjih v praksi in potrebnih smernic za zagotavljanje ustreznega 

izvajanja pravnih določb ter boljše skladnosti. Ob pregledu dosedanjega razvoja dogodkov 

in dejanskih dosežkov lahko upravičeno trdimo, da je skupni nadzorni organ uspešno 

opravil to nalogo.  

 

En vidik svetovalne vloge skupnega nadzornega organa je bil zagotavljati mnenja o nalogih 

za odprtje analitičnih delovnih datotek. V nalogih za odprtje je opredeljena narava ene od 

vrst podatkovnih datotek, ki jih obdeluje Europol: analitičnih datotek (člen 10 Konvencije o 

Europolu). V skladu s členom 12(2) Konvencije o Europolu direktor Europola takoj obvesti 

skupni nadzorni organ o načrtu odredbe za odprtje takšne datoteke in mu pošlje 

dokumentacijo. Skupni nadzorni organ lahko vse pripombe, ki jih šteje za potrebne, pošlje 

upravnemu odboru. Organ je oblikoval politiko izdaje mnenja o vsakem nalogu za odprtje, 

ki ga prejme. Na tem mestu je treba omeniti, da Europol za naloge za odprtje uporablja 

vzorec naloga za odprtje, ki je bil sprejet po posvetovanju s skupnim nadzornim organom. 

Uporaba tega vzorca zagotavlja jasen pregled namena in podatkov, ki se bodo obdelovali. 

Skupni nadzorni organ je Europolu posredoval številne pripombe, ki so bile upoštevane pri 
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nadzornemu organu zagotovili potrebne izkušnje in razumevanje Europolovih dejavnosti 

ter operativnih potreb s praktičnega vidika. Svetovalna vloga brez praktičnih izkušenj in 

razumevanja vprašanj ne prispeva veliko k dejavnostim samega nadzornika niti tistim, ki se 

jih nadzoruje. Inšpekcijski pregledi so prispevali tudi h krepitvi Europolove zaveze k 

izpolnjevanju zahtev varstva podatkov in izvajanju teh zahtev v dnevnem delu Europola. 

Resna zavezanost Europola temu delu in količina dela, posvečenega izvajanju priporočil 

skupnega nadzornega organa, sta zadostno dokazala precejšen pomen tega dela. Skupni 

nadzorni organ je na podlagi desetletnih izkušenj izvajanja inšpekcijskih pregledov in 

natančnega spremljanja izvajanja priporočil postal zanesljiv in usposobljen nadzornik.  

 

Ker je Konvencija o Europolu posameznikom zagotovila pravico do dostopa do informacij, 

ki jih o njih hrani Europol, in pravico, da zahtevajo preverjanje, popravek ali izbris takih 

informacij, je bila skupnemu nadzornemu organu dana pristojnost za proučevanje 

Europolovih odločitev, medtem ko uveljavlja pravice posameznikov. Če posamezniki niso 

zadovoljni z Europolovim odgovorom na svoje zahtevke, lahko vložijo pritožbo na odbor 

za pritožbe skupnega nadzornega organa, ki mu je bila s Konvencijo prenesena pristojnost 

za proučevanje pritožb posameznikov. Odbor za pritožbe deluje kot nekakšen sodni organ, 

njegove odločitve pa so dokončne in jih ni mogoče izpodbijati, kar je za te posameznike 

zelo pomembno pravno sredstvo. V tem desetletju je bilo prejetih in proučenih sedem 

pritožb.  

 

Na skupni nadzorni organ je bila na podlagi člena 24(4) Konvencije o Europolu prenesena 

še ena pomembna naloga. Posameznik ima pravico skupni nadzorni organ zaprositi, da mu 

zagotovi zakonitost in pravilnost načina Europolovega zbiranja, shranjevanja, obdelave in 

uporabe njegovih osebnih podatkov. Vloga posrednika skupnemu nadzornemu organu 

omogoča zagotavljanje pomoči posameznikom pri njihovih stikih z Europolom. V tem 

desetletju je število takih zahtev naraslo. To kaže, da je javnost vse bolj osveščena o 

pravicah, določenih v Konvenciji o Europolu, ter da je varstvo in nadzor svojih pravic 

zaupala skupnemu nadzornemu organu. 
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Poglavje IV 

 

IV.1 Samoocena  

 

„Besede, kot so izboljšanje, dosežek in uspeh, so brez stalne rasti in napredka brez 

pomena.“ 

 Benjamin Franklin 

 

Samoocena lajša in omogoča posvetovanje za izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti, 

kakovosti dela, delovnih metod in dosežkov. Institucija, ki ocenjuje lastne dejavnosti, 

oblikuje svoje cilje in naloge, analizira svoje dejavnosti z različnimi pristopi, po drugi 

strani pa razkrije težave v zvezi z dejavnostmi in predvidi načine za njihovo odpravo.  

 

Od svoje ustanovitve oktobra 1998 je skupni nadzorni organ deloval kot nadzornik 

Europola, ki pri opravljanju svojih nalog sledi odprtemu in proaktivnemu pristopu. V tem 

obdobju si je skupni nadzorni organ vseskozi prizadeval postati učinkovit organ nadzora.  

 

Skupni nadzorni organ vsaki dve leti pripravi sezname prihodnjih zavez, katerih doseženi 

rezultati in nerešena vprašanja se redno pregledujejo in ocenjujejo. Zdaj se poročila o 

dejavnostih posredujejo Evropskemu parlamentu in Svetu. Javni zapisniki plenarnih 

sestankov se objavijo na spletni strani skupnega nadzornega organa. To ne prispeva samo k 

spodbujanju podobe skupnega nadzornega organa, temveč tudi k odgovornosti do širše 

javnosti. 

 

Na splošno so vprašanja v zvezi z varstvom podatkov precej dinamična. To je dodatna 

spodbuda in motivacija za nadaljnje delo skupnega nadzornega organa. Novi izzivi varstva 

podatkov zahtevajo več prizadevanj in dela. Doseženi rezultati skupnemu nadzornemu 

organu ne omogočajo počitka ali postanka, nasprotno, obvezujejo nas, da ohranjamo isto 

raven kakovosti in hitrosti dela. To pomeni več vložka, dela in sodelovanja vseh članov 

skupnega nadzornega organa.  
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Dejavnosti skupnega nadzornega organa je mogoče oceniti na podlagi tega, da so zahtevki 

Europola o različnih vprašanjih varstva podatkov pogosti, vključno s posvetovanji o novih 

in zapletenih IT-projektih.  

 

Delo tega organa je organizirano tako, da ima vsak član skupnega nadzornega organa 

možnost sodelovanja pri tem delu. Oblikovanje delovnih skupin zagotavlja podrobno 

analizo vprašanj, o katerih se razpravlja, in prispeva k doseganju konstruktivnih rezultatov. 

Delo skupnega nadzornega organa, opravljanje inšpekcijskih pregledov Europola in 

vključevanje nacionalnih organov za varstvo podatkov v preiskave na nacionalni ravni, 

ustvarja izkušnje in znanje, ki so potrebni za nadzorno delo, zlasti pri kazenskem pregonu.  

 

Različne delovne metode, ki jih uporablja skupni nadzorni organ, prispevajo k njegovi 

produktivnosti (mnenja o vprašanjih varstva podatkov, ocenjevanje nalogov za odprtje, 

sporazumi s tretjimi državami), kar dokazuje njegovo zavezanost k izpolnjevanju dolžnosti, 

ki so mu zaupane s Konvencijo o Europolu.  
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odgovornost. Člen 24(1) Konvencije o Europolu določa, da skupni nadzorni organ opravlja 

svoje naloge v celoti neodvisno in določa naslednje garancije za institucionalno ter 

organizacijsko neodvisnost.  

• Skupni nadzorni organ je sestavljen iz največ dveh članov ali predstavnikov 

vsakega izmed nacionalnih nadzornih organov, za katera je zagotovljeno, da sta 

neodvisna. 

• Člana imata vse potrebne sposobnosti. 

• Vsaka država članica ju imenuje za dobo petih let. 

• Člana ne sprejemata navodil drugih organov. 

• Člana dostopata do vseh dokumentov in datotek ter do podatkov, shranjenih pri 

Europolu. 

• Prost dostop v vse prostore Europola ob katerem koli času. 

• Zavezujoče odločitve odbora za pritožbe. 

• Ločen poslovnik in proračun. 

 

Skupni nadzorni organ je izkoristil vsako priložnost za dokazovanje svoje neodvisnosti z 

oblikovanjem močne identitete nepristranskega nadzornika in sočasnim ohranjanjem svojih 

lastnosti kot sodelovalnega in kvalificiranega partnerja. Mogoče je trditi, da so bile 

politične razmere v tem desetletju izziv za delo skupnega nadzornega organa. Vendar sta 

popolna neodvisnost in celovit prevzem odgovornosti, ki izhajajo iz Konvencije o 

Europolu, skupnemu nadzornemu organu – celo pod političnim pritiskom – omogočila, da 

neodvisno rešuje težave in obenem razlaga Konvencijo ali se odziva na potrebe Europola.  

 

Omeniti je treba še eno pomembno značilnost, in sicer vlogo koordinatorja skupnih 

nadzornih dejavnosti. Skupni nadzorni organ je bil verjetno prvi skupni nadzorni organ, ki 

je začel spodbujati praktičen pristop k skupnemu nadzoru na ravni EU in nacionalni ravni. 

Dne 29. junija 2000 je skupni nadzorni organ ustanovil inšpekcijsko skupino, ki je pristojna 

za izvajanje inšpekcijskega pregleda varnosti in analitičnih delovnih datotek pri Europolu. 

Za inšpekcijski pregled, načrtovan za november 2000, in za prihodnje inšpekcijske preglede 

sta Europol in skupni nadzorni organ sprejela protokol o posebni ureditvi z Europolom 

glede obiskov in inšpekcijskih pregledov. Oblikovan je bil načrt rednih revizij in 

inšpekcijskih pregledov na kraju samem. Inšpekcijski pregledi Europola so skupnemu 
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Skupnemu nadzornemu organu je od njegove ustanovitve leta 1998 zaupana naloga 

nadzorovanja dejavnosti Europola pri obdelavi osebnih podatkov. Njegove naloge pa so 

celo pomembnejše z vidika vrste informacij, ki jih obdeluje Europol, in mogočih negativnih 

posledic za zadevne posameznike, če se te informacije obdelujejo brez ustreznih in strogih 

zaščitnih ukrepov.  

 

Skupni nadzorni organ je pri svojem delu že imel smernice – oris varstva podatkov, ki se 

izvaja v Konvenciji o Europolu. Ta konvencija vzpostavlja celovito ureditev varstva 

podatkov, ki države članice obvezuje k zagotavljanju standarda varstva podatkov, ki ustreza 

vsaj standardu, ki izhaja iz izvajanja načel konvencije Sveta Evrope z dne 28. januarja 

1981, pri tem pa upošteva Priporočilo št. R (87) Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 17. 

septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju. Sama Konvencija tako 

določa nekatere pravice in zaščitne ukrepe za posameznike v zvezi z obdelavo njihovih 

osebnih podatkov, izziv pa je bil zagotoviti, da se dogovorjene pravice in zaščitni ukrepi 

ustrezno izvajajo v praksi. 

 

Že od samega začetka je moral skupni nadzorni organ razviti delovne metode, ki bi mu 

omogočile delovati kot neodvisen nadzorni organ. Ena od teh delovnih metod, ki je članom 

skupnega nadzornega organa omogočila pridobivanje izkušenj in znanja, je bila oblikovanje 

delovnih skupin z delegiranimi nalogami v zvezi z delom na nekaterih področjih in pri 

posebnih projektih. Oblikovane so bile delovne skupine za ocenjevanje nalogov za odprtje 

analitičnih delovnih datotek, obravnavanje vprašanj v zvezi z odnosi s tretjimi državami ali 

organi, proučevanje zadev v zvezi z informacijsko tehnologijo in spodbujanje preglednosti 

dela skupnega nadzornega organa s spretnim upravljanjem stikov z javnostjo. Delo, ki so ga 

opravile take skupine, je omogočilo ne le pripravo sestankov skupnega nadzornega organa, 

temveč je prispevalo tudi h krepitvi znanja in izkušenj v zvezi s policijskim sodelovanjem 

in delom Europola.  

 

Kot skupni nadzorni organ, pristojen za spremljanje Europolovih dejavnosti obdelave 

podatkov, je skupni nadzorni organ vedno deloval kot neodvisni nadzornik. Neodvisnost 

nadzornega organa je ključen pogoj za zagotavljanje ustrezne zaščite pravic in svoboščin 

posameznikov. Ta neodvisnost se ne sme dojemati kot privilegij, temveč kot dolžnost in 
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IV.2 Prihodnost 

 

Pred dvema letoma se je skupni nadzorni organ zavezal, da bo glavno pozornost namenjal 

tem ciljem: 

i) opravljanju letnih inšpekcijskih pregledov Europola s posebnim poudarkom na kakovosti 

podatkov, ki jih ta obdeluje; 

ii) izboljšanju metod inšpekcijskih pregledov; 

iii) pozornemu spremljanju razvoja dogodkov na področju varstva podatkov v kazenskem 

pregonu in razvoja dogodkov v zvezi z informacijskimi sistemi EU; 

iv) usklajenim skupnim nadzornim ukrepom na nacionalni ravni; 

v) ozaveščanju javnosti o pravicah posameznikov na podlagi Konvencije o Europolu in 

vlogi skupnega nadzornega organa Europola posamično ter v sodelovanju z nacionalnimi 

organi za varstvo podatkov. 

 

Čeprav so ti cilji pretežno že doseženi, ostajajo še naprej zelo pomembni. Za zagotavljanje 

učinkovitosti bosta organizacija in upravljanje njegovega dela stalno podvržena 

ocenjevanju. Posledice Lizbonske pogodbe in Sklepa Sveta o Europolu, ki nadomešča 

Konvencijo, bodo vplivale na prihodnje dejavnosti skupnega nadzornega organa. To bo 

zato imelo močan vpliv za revizijo organizacijskega dela in strateških ciljev. Prednostne 

naloge skupnega nadzornega organa bodo ostale iste – vedno varovati pravice 

posameznikov.  

 

Glavne spremembe dela skupnega nadzornega organa bodo povezane z začetkom 

veljavnosti Sklepa Sveta o Europolu, ki nadomešča Konvencijo, zlasti s krepitvijo 

sodelovanja in vključenostjo nacionalnih organov za varstvo podatkov v postopku 

odločanja, medtem ko proučujejo pritožbe posameznikov. Sklep Sveta predvideva nov 

enoten sistem uresničevanja pravice do dostopa in formalizira položaj Europolovega 

pooblaščenca za varstvo podatkov ter nadaljnje sodelovanje s skupnim nadzornim 

organom. Pomen vloge in prispevka skupnega nadzornega organa je poudarjen v členu 

10(2) sklepa Sveta, v katerem je navedeno, da se je treba s skupnim nadzornim organom 

posvetovati pred vzpostavitvijo novega sistema obdelave osebnih podatkov. Ta proaktiven 
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ukrep zagotavlja skupnemu nadzornemu organu priložnost, da sodeluje v postopku v 

zgodnji fazi.   

 

Kljub novim strateškim ciljem in prihodnjim izzivom, s katerimi se srečuje skupni nadzorni 

organ, bo njegova pozornost usmerjena v nadaljevanje že začetega dela – zagotavljanju 

visokokakovostnih storitev za varstvo osebnih podatkov pri Europolu za prihodnja leta, ob 

upoštevanju sprememb v kazenskem pregonu v Evropi. Kot je bilo sklenjeno na konferenci 

9. oktobra 2008, bo skupni nadzorni organ Europola skupaj z nacionalnimi organi za 

varstvo podatkov ohranil zdajšnji sistem nadzora za varstvo podatkov in dodatno okrepil 

svoje dejavnosti za zagotavljanje dejanske zaščite posameznikov ne samo zdaj, temveč tudi 

v prihodnosti.   
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I.2 Kratek pregled preteklih dejavnosti skupnega nadzornega organa 

 

„Modrost ne izvira iz spominov na preteklost, temveč iz odgovornosti za prihodnost.“  
         George Bernard Shaw 

 

Preden se osredotočimo na prihodnost, se je modro ozreti v preteklost, zlasti če jo 

zaznamujejo izkušnje, potrebne za obvladovanje prihodnjih izzivov.  

 

Izkušnje skupnega nadzornega organa na področju kazenskega pregona ter varstva 

podatkov so zdaj očitno dejstvo in so organu omogočile, da je postal zanesljiv varuh pravic 

posameznikov in konstruktiven partner Europola. To se je zgodilo z zagotavljanjem pomoči 

in nasvetov o tem, kako zagotoviti, da so posledica vseh predlaganih sprememb praktični 

dosežki in da te spoštujejo pravice posameznikov. 

 

Ustanovitev skupnega nadzornega organa Europola je seveda povezana z ustanovitvijo 

Europola. Ustanovitev Europola je bila dogovorjena 7. februarja 1992 v Maastrichtski 

pogodbi o Evropski uniji. Konvencija o Europolu, ki so jo ratificirale vse države članice, je 

začela veljati 1. oktobra 1998. Po številnih pravnih aktih, povezanih s Konvencijo, je 

Europol začel svoje dejavnosti v celoti izvajati 1. julija 1999. V skladu s Konvencijo o 

Europolu je Europol podporna služba za agencije kazenskega pregona držav članic EU. 

Europol zbira in analizira osebne podatke o posameznikih, ki jih pridobi od policijskih 

organov v vseh državah članicah v zvezi s kaznivimi dejanji, za katere je pristojen. Prvi in 

ustanovitveni sestanek skupnega nadzornega organa Europola je potekal 9. oktobra 1998 v 

Haagu. Ta dan pomeni začetek dejavnosti skupnega nadzornega organa, ki je prevzel 

odgovornosti, dodeljene s Konvencijo o Europolu. 

 

Skupni nadzorni organ je imel na začetku sekretariat, sestavljen iz članov osebja iz 

generalnega sekretariata Sveta Evropske unije. Vendar je bila dana pobuda za ustanovitev 

neodvisnega sekretariata in po sklepu Sveta z dne 17. oktobra 2000 je bil 1. septembra 2001 

oblikovan stalen in neodvisen sekretariat.  
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Poglavje I 

 
I.1 Uvod 

 
To je četrto poročilo o dejavnostih skupnega nadzornega organa. V njem so predstavljeni 

dejavnosti in rezultati, doseženi v zadnjih dveh letih (2006–2008) v zvezi z dejanskim 

uresničevanjem načel varstva podatkov na področju kazenskega pregona. Poročilo je 

posvečeno tudi zgodovini celotnega obstoja skupnega nadzornega organa v času, ko 

praznujemo desetletnico njegovega delovanja, in se osredotoča na prihodnje izzive in 

razvoj v zvezi z varstvom podatkov pri sodelovanju na področju kazenskega pregona v 

Evropski uniji. 

 
To poročilo dokazuje, da imajo jasna porazdelitev odgovornosti zainteresiranim stranem, 

sodelovanje in zaupanje za posledico učinkovito tekoče izvajanje načel varstva podatkov 

brez poseganja v pravice in svoboščine posameznika. 

 
Povzetek poročila  

 
V prvem poglavju – Zgodovinski pregled – je predstavljen kratek pregled dejavnosti 

skupnega nadzornega organa v celotnem desetletju 1998–2008; v njem so opisani 

zgodovina, izkušnje in dosežki, glavna pozornost pa je usmerjena prihodnjim izzivom.   

 
V drugem poglavju – Nadzorno delo – so predstavljeni rezultati dela skupnega nadzornega 
organa, ta deluje kot neodvisni nadzornik obdelave osebnih podatkov, ki jo opravlja 
Europol, in varuh pravic oseb, na katere se podatki nanašajo. V tem poglavju bodo 
obravnavani dogodki in dosežki skupnega nadzornega organa kot svetovalca Europola s 
predstavitvijo mnenj o nekaterih vprašanjih varstva podatkov. Ustrezna pozornost bo 
namenjena vprašanjem upravljanja.   
 
V tretjem poglavju so predstavljeni vloga in odločitve odbora za pritožbe, povzetek 
sprejetih odločitev ter pregled preiskav in analiz odbora, obravnavana je tudi zapletenost 
vprašanj.  
 
V četrtem poglavju je glavna pozornost namenjena samooceni ter kratko- in dolgoročnim 
ciljem skupnega nadzornega organa.  
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Poglavje V  

V.1 Člani skupnega nadzornega organa Europola in odbora za pritožbe 

V.1.1 Skupni nadzorni organ Europola 

 
Predsednik:  David SMITH 
Podpredsednica: Isabel CERQUEIRA DA CRUZ 
 
Avstrija 

Članici 
Waltraut KOTSCHY 
Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER 
 
Nadomestna člana 
Gregor KÖNIG 

 Caroline FRITZ 

Belgija 
Člana 
Willem DEBEUCKELAERÉ 
Bart DE SCHUTTER 
  
Nadomestna članica 

 Priscilla de LOCHT 

Bolgarija 
Člana 
Marija MATEVA 

 Veselin TSELKOV 

Ciper 
 Članica 
 Goulla FRANGOU 
 
 Nadomestna članica 

    Louiza MARKIDOU 
Češka republika 
 Članica 
 Miroslava MATOUŠOVÁ 
 

 Nadomestni član 
Jiri MESICEK 

 
 

Danska 
 Člana  
 Lena ANDERSEN 
 Sten HANSEN 
 

Nadomestna člana 
 Jens Harkov HANSEN 
 Ole TERKELSEN 

Estonija 
 Član 
 Taago PÄHKEL 
 
 Nadomestna članica 
 Kaja PUUSEPP 

 

Finska 
 Člana  
 Reijo AARNIO  
 Heikki HUHTINIEMI 
 
 Nadomestna članica 

   Elisa KUMPULA 
Francija 
 Član 
 Georges de La LOYÈRE 
  

Nadomestni član 
Michel MAZARS 

 
 

Nemčija 
 Člana 
 Michael RONELLENFITSCH 
 Roland BACHMEIER 
 
 Nadomestna člana 
 Angelika SCHRIEVER-STEINBERG 

   Wolfgang Von POMMER ESCHE 

Grčija 
 Člana 

Grigorios LAZARAKOS 
 Leonidas KOTSALIS 
 
 Nadomestni članici 

Dina KAMPOURAKI 
Maria ALIKAKOU 
 

Madžarska 
 Član 

András JÓRI  
 
Nadomestna članica 
Agnes PAJÓ 
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Italija 
 Članica 
 Vanna PALUMBO  
 

Irska 
 Člana 
 Billy HAWKES 
 Gary DAVIS 
 

Člana 
Ciara O'SULLIVAN 
Diarmuid HALLINAN 
 

Latvija 
 Članici 
 Signe PLUMINA 
 Aiga BALODE 

 

Litva 
 Članici  
 Rita VAITKEVIČIENĖ 

Neringa KAKTAVIČIŪTĖ-MICKIENĖ 
 

Luksemburg 
 Člana  
 Georges WIVENES  
 Thierry LALLEMANG 
 
 Nadomestni član 
 Pierre WEIMERSKIRCH 
 

Malta 
 Nadomestni član 

David CAUCHI 

 

Nizozemska 
 Člana  
 Jacob KOHNSTAMM 
 Jannette BEUVING 
 

Nadomestna članica 
 Laetitia KRÖNER 

Poljska 
 Član 
 Michał SERZYCKI 
 
 Nadomestni član 
 Piotr DROBEK 

  
Portugalska 
 Člana  
 Isabel CERQUEIRA DA CRUZ 

Eduardo Manuel Castro GUIMARĀES DE 
CARVALHO 

 
 Nadomestna člana  

Clara VIEIRA CARDOSO GUERRA 
Vasco Rodrigo DUARTE DE ALMEIDA 

 

Romunija 

Članici 
Georgeta BASARABESCU 

  Nicoleta RUSU 
   

Nadomestna člana 
Simona SANDRU 
George GRIGORE  
 

Slovaška 
 Član 
 Peter LIESKOVSKÝ 
 
 Nadomestni član 

Tomaš MIČO 
 

Slovenija 
 Članici 

Alenka JERŠE 
Natasa PIRC MUSAR 

 
 Nadomestni član 

Marijan ČONČ 
  

Španija 
 Član 

Rafael GARCÍA GOZALO 
 
 Nadomestna članica 
 Marta AGUIRRE CALZADA 
 

Švedska 
 Članici  
 Agneta RUNMARKER 

Katja ISBERG AMNÄS 
  

Nadomestni članici 
Britt-Marie WESTER 

 Birgitta ABJÖRΝSSON 
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pozitivno. Priprava tega novega pravnega okvira pomeni edinstveno priložnost za 

izboljšanje določb o varovanju podatkov na tistih področjih, kjer je to potrebno. Eno 

področje zajema pravico posameznika do dostopa do osebnih podatkov, ki jih hrani 

Europol. Kot izid učinkovitega sodelovanja med Europolom in SNO sklep Sveta določa 

mehanizem, ki bo ne le okrepil pravice posameznika, ampak tudi ohranjal pomembne 

interese kazenskega pregona, ki si jih Europol prizadeva zaščititi. Medtem ko si Europol 

prizadeva za izvajanje sklepa Sveta, se ponujajo dodatne priložnosti za krepitev in 

poenostavitev varstva podatkov v praksi. 

 

Ob novem sklepu Sveta, ki bo urejal način nadzora nad agencijami kazenskega pregona, 

vključno z Europolom, je napredek na področju kazenskega pregona in varstva podatkov 

velik. Za zdaj je jasno predvideno, da bo SNO tudi v prihodnosti obdržal svoje nadzorne 

funkcije. SNO bo še naprej zavezan k izvajanju učinkovitega nadzora varstva podatkov, 

povezanih z dejavnostmi pri Europolu, pri čemer bo upošteval Europolove operativne 

potrebe. Poleg tega bo nadaljeval trdo delo za vzdrževanje tesnega in učinkovitega 

sodelovanja z Europolom in nacionalnimi organi za varstvo podatkov.  

 

 

David Smith 

Predsednik 
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Predgovor 

 

Leto 2008 je bilo za skupni nadzorni organ (SNO) 

pomemben mejnik. SNO je zaznamoval 10 let nadzora 

nad varstvom podatkov pri Europolu. Od začetka 

delovanja SNO oktobra 1998 sta Europol in SNO 

ugotovila obstoj skupnega interesa pri doseganju visokih 

standardov varstva podatkov pri Europolu. Že na začetku 

sta vzpostavila dober delovni odnos, ki se je v naslednjih 

letih še okrepil in posledica katerega so bili konstruktivni 

dialog in praktični dosežki pri uvajanju zahtev o varstvu 

podatkov v vsakodnevno delo Europola.   

 

Varstvo podatkov določa za agencije kazenskega pregona, vključno z Europolom, ustrezne 

standarde za obdelovanje informacij. Ti lahko včasih predstavljajo breme, vendar niso ovira 

za učinkovite raziskave in oblikovanje politik. Dejansko pomagajo zagotoviti kakovost in 

zanesljivost Europolovih informacij. Varstvo podatkov je primerljivo z omejitvijo hitrosti. 

Ta sicer upočasni voznika, vendar s tem ščiti njegovo varnost in varnost drugih 

udeležencev v prometu. Europolova dosega dolgoročnih ciljev kazenskega pregona se zdi 

zelo verjetna. 

 

Zagotavljanje visokih standardov za varovanje podatkov pri Europolu je deloma odvisno od 

osebnih podatkov, ki jih posredujejo države članice in ostali. Obstaja vse večja potreba po 

ugotavljanju, ali prakse in postopki, ki urejajo kakovost podatkov na nacionalni ravni 

ustrezajo standardom, potrebnim za zagotovitev visoko kakovostnih podatkov, ki jih 

obdeluje Europol. Europolova vloga pri tem je usposabljanje in spodbujanje agencij 

kazenskega pregona v državah članicah, vendar imajo pomembno vlogo tudi nacionalni 

organi za varstvo podatkov, zlasti zaradi pravice do pregledov nacionalnih enot. 

Uveljavljanje izboljšav zahteva sodelovanje ne samo med SNO in Europolom, ampak tudi 

med SNO in nacionalnimi organi za varstvo podatkov. 

  

SNO pozdravlja izvajanje sklepa Sveta, ki vzpostavlja nov pravni okvir za Europol, kot 
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Združeno kraljestvo 
 Člana  
 David SMITH  

Jonathan BAMFORD 
 

 Nadomestna člana  
 Chris TURNER 
 Ian MILLER 
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V.1.2 Odbor za pritožbe 

 
Predsednica:  Agneta RUNMARKER 
Podpredsednik: Heikki HUHTINIEMI 
 
Avstrija 

Član 
Gregor KÖNIG 
 
Nadomestna članica 
Caroline FRITZ 

 

Belgija 
Član 
Willem DEBEUCKELAERÉ 
  
Nadomestni član 
Bart DE SCHUTTER 
 

Bolgarija 

Članica 
Marija MATEVA 
 
Nadomestni član 
Veselin TSELKOV 

 

Ciper 
 Članica 
 Goulla FRANGOU 
 
 Nadomestna članica 
 Mrs Louiza MARKIDOU 
 

Češka republika 
 Članica 
 Miroslava MATOUŠOVÁ 
 
 Nadomestni član 

Jiri MESICEK 
 

Danska 
 Članica 
 Lena ANDERSEN 
  

Nadomestni član 
Jens Harkov HANSEN 

Estonija 
 Član 
 Taago PÄHKEL 
 
  
 

Finska 
 Član 
 Reijo AARNIO  
  
 Nadomestni član 
 Heikki HUHTINIEMI 
 

Francija 
 Član 
 Georges de La LOYÈRE 
  

Nadomestni član 
Michel MAZARS 

 

Nemčija 
 Član 
 Roland BACHMEIER 
 
 Nadomestni član 
 Wolfgang Von POMMER ESCHE 
 

Grčija 
 Član 

Grigorios LAZARAKOS 
  
 Nadomestna članica 

Maria ALIKAKOU 
 

Madžarska 
Član 
András JÓRI  

 
 Nadomestna članica 

Agnes PAJÓ 
 

Italija 
 Članica 
 Vanna PALUMBO  
 

Irska 
 Član 

Diarmuid HALLINAN 
 

Nadomestni član 
Gary DAVIS 
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Poslanstvo skupnega nadzornega organa Europola 

 

Poslanstvo skupnega nadzornega organa je, da v skladu s Konvencijo o Europolu opravlja 

neodvisen pregled nad dejavnostmi Europola in tako zagotovi, da med shranjevanjem, 

obdelavo in uporabo podatkov, ki jih ima Europol, niso kršene pravice posameznika. 

Skupni nadzorni organ poleg tega spremlja dopustnost prenosa podatkov, ki izhajajo iz 

Europola.  

 

Vsak posameznik ima pravico, da od skupnega nadzornega organa zahteva, da zagotovi 

zakonitost in natančnost načina, na katerega Europol zbira, shranjuje, obdeluje in uporablja 

njegove osebne podatke. Skupni nadzorni organ tako deluje kot zanesljiv posrednik med 

posameznikom in Europolom.  

 

Skupni nadzorni organ spodbuja sodelovalni pristop pri proučevanju vprašanj v zvezi z 

usklajeno razlago in uporabo določb Konvencije o Europolu ter za pripravo usklajenih 

predlogov za skupne rešitve težav v zvezi z obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki ju 

izvaja Europol.  
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Latvija 
 Članica 
 Signe PLUMINA 
 
 Nadomestna članica 
 Aiga BALODE 

 

Litva 
 Članica 
 Rita VAITKEVIČIENĖ 
 

Nadomestna članica 
Neringa KAKTAVIČIŪTĖ-MICKIENĖ 

 
Luksemburg 
 Član 
 Georges WIVENES  
  
 Nadomestni član 
 Thierry LALLEMANG 
 

Malta 
 Nadomestni član 

David CAUCHI 

 

Nizozemska 
 Član 
 Jacob KOHNSTAMM  
 
 Nadomestna članica 
 Laetitia KRÖNER 
 

Poljska 
 Član 
 Michał SERZYCKI 
 
 Nadomestni član 
 Piotr DROBEK 

Portugalska 
 Članica 
 Isabel CERQUEIRA DA CRUZ 
 
 Nadomestna članica 

Clara VIEIRA CARDOSO GUERRA 
 

Romunija 
Članica 
Georgeta BASARABESCU 

   
Nadomestni član  

  George GRIGORE  
 

Slovaška 
 Član 
 Peter LIESKOVSKÝ 
 
 Nadomestni član 

Tomaš MIČO 
 

Slovenija 
 Nadomestna članica 

Alenka JERŠE 
  
 

Španija 
 Član 

Rafael GARCÍA GOZALO 
 
 Nadomestna članica 
 Marta AGUIRRE CALZADA 
 

Švedska 
 Članica 
 Agneta RUNMARKER 
  

Nadomestna članica 
Katja ISBERG AMNÄS 

 
Združeno kraljestvo 
 Član 
 David SMITH  

 
 Nadomestni član 

Jonathan BAMFORD 
 

 

 
 




