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Role Společného kontrolního
orgánu Eurojustu
Eurojust je orgánem Evropské unie (EU) založeným
v r. 2002 pro zlepšení účinnosti příslušných orgánů
v rámci členských států EU při vyšetřování a trestním stíhání závažné přeshraniční a organizované
trestné činnosti. Pro splnění svých úkolů Eurojust
zpracovává obrovské množství informací, často
osobní povahy, týkající se podezřelých osob, odsouzených, svědků a obětí trestné činnosti.
Společný kontrolní orgán (JSB) je nezávislým dozorčím orgánem založeným článkem 23 Rozhodnutí o zřízení Eurojustu, který kolektivně monitoruje aktivity Eurojustu týkající se zpracování
osobních údajů a zajišťuje jejich výkon v souladu
s Rozhodnutím o zřízení Eurojustu. Členové Společného kontrolního orgánu jsou soudci nebo osoby se stejnou úrovní nezávislosti (v praxi komisaři ochrany osobních údajů), a proto mají obrovské
zkušenosti jak v oblasti ochrany osobních údajů, tak v oblasti soudní spolupráce.
Pro plnění těchto úkolů má Společný kontrolní orgán plný přístup ke všem souborům, ve kterých se
zpracovávají osobní údaje. Eurojust poskytne Společnému kontrolnímu orgánu všechny informace z
těchto souborů, o které JSB požádá, a všemi dalšími způsoby bude tomuto orgánu nápomocen při
plnění jeho úkolů. Hlavním bodem činnosti JSB je dodržování pravidel a předpisů. Proto JSB vykonává
pravidelné kontroly na pracovišti a průběžně monitoruje plnění všech doporučení vydaných v kontrolních zprávách. JSB také jedná s inspektorkou ochrany údajů o výsledcích jejího každoročního průzkumu
úrovně dodržování pravidel a předpisů a bere na vědomí všechny záležitosti, které si vyžadují pozornost tohoto orgánu, aby byl vždy zajištěn dobrý přehled o úrovni dodržování pravidel a předpisů v
rámci organizace.
JSB je nápravnou instancí pro inspektorku ochrany údajů v případech, kdy zjistí nedodržování pravidel
a předpisů a kolegium Eurojustu v přiměřeném čase nevyřeší nedodržování pravidel při zpracování
informací.
JBS přezkoumává odvolání, která mu byla předložena podle článků 19(8) a 20(2) Rozhodnutí o zřízení
Eurojustu a provede kontroly. Jestliže JSB má za to, že rozhodnutí Eurojustu nebo zpracování údajů
není v souladu s Rozhodnutím o zřízení Eurojustu, záležitost předá Eurojustu, který přijme rozhodnutí
JSB. Rozhodnutí JSB jsou pro Eurojust konečná a závazná.
JSB také podává své závazné mínění ohledně ustanovení o ochraně údajů ve smlouvách a dohodách s
orgány EU a ve smlouvách o spolupráci se třetími státy.
JSB obdržel akreditaci nezávislého dozorčího orgánu – člena Mezinárodní konference komisařů ochrany
údajů a soukromí na jejich 32. konferenci konané v Izraeli ve dnech 27. – 29. října 2010. Pro zvýšení
povědomí veřejnosti o jeho práci a s cílem informovat občany o jejich právech má JSB svůj vlastní
web: www.eurojust.europa.eu/jsb.htm.
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