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Eirojusta Apvienotās uzraudzības
iestādes loma
Eirojusts ir Eiropas Savienības (turpmāk tekstā –
ES) iestāde, kas izveidota 2002. gadā, lai stiprinātu
kompetento iestāžu darbības efektivitāti dalībvalstīs, kad tās nodarbojas ar nopietnu pārrobežu
noziegumu un organizētās noziedzības izmeklēšanu
un tiesvedību. Lai izpildītu tai uzticētos uzdevumus,
Eirojusts apstrādā ievērojamu informācijas apjomu, kas bieži ietver personisku informāciju par
aizdomās turētajām vai notiesātajām personām,
lieciniekiem un noziegumu upuriem.
Apvienotās uzraudzības iestāde (turpmāk tekstā
– AUI) ir neatkarīga uzraudzības institūcija, kas
izveidota saskaņā ar Lēmuma par Eirojusta nostiprināšanu 23. pantu un kas kopīgi uzrauga Eirojusta
darbību saistībā ar personas datu apstrādi un nodrošina, ka šīs darbības veic atbilstoši Lēmumam par
Eirojusta nostiprināšanu. AUI locekļi ir tiesneši vai personas ar līdzvērtīgu profesionālās neatkarības
līmeni (praksē – datu aizsardzības komisāri), kam ir vajadzīgā kompetence gan datu aizsardzības, gan
tiesu iestāžu sadarbības jomā.
Lai izpildītu šos uzdevumus, AUI ir nodrošināta neierobežota piekļuve visiem reģistriem, kuros tiek
apstrādāti šādi personas dati. Eirojusts no šiem reģistriem sniedz AUI visu informāciju, ko AUI prasa,
un tāpat visos citos iespējamajos veidos palīdz AUI pildīt tās uzdevumus. Šo noteikumu ievērošana ir
AUI darbības stūrakmens. Tāpēc AUI veic regulāras pārbaudes uz vietas un nepārtraukti uzrauga visu
pārbaužu ziņojumos sniegto ieteikumu īstenošanu. AUI arī pārspriež ar Eirojusta datu aizsardzības inspektoru (turpmāk tekstā – DAI) tā veiktā ikgadējā pārskata rezultātus par atbilstības līmeni un ņem
vērā jebkuru jautājumu, kam jāpievērš uzmanība, lai nodrošinātu, ka jebkurā laikā ir pieejams skaidrs
priekšstats par atbilstības līmeni organizācijas ietvaros.
AUI ir Eirojusta DAI neatbilstību novēršanas instance gadījumos, kad ir konstatēta neatbilstība un Eirojusta Kolēģija to nav atrisinājusi pietiekami īsā laikā.
AUI izskata pārsūdzības, ko tai iesniedz saskaņā ar Lēmuma par Eirojusta nostiprināšanu 19. panta 8.
punktu un 20. panta 2. punktu, un veic kontroli. Ja AUI uzskata, ka Eirojusta pieņemtais lēmums vai
Eirojusta veiktā datu apstrāde neatbilst Lēmumam par Eirojusta nostiprināšanu, lietu nosūta Eirojustam, kas akceptē AUI lēmumu. AUI lēmumi ir galīgi un saistoši Eirojustam.
AUI arī sniedz obligāto atzinumu par datu aizsardzības noteikumiem līgumos vai darba attiecībās ar ES
iestādēm vai sadarbības līgumos ar trešajām valstīm.
AUI ir saņēmusi neatkarīgas uzraudzības iestādes biedra akreditāciju 32. starptautiskajā datu un
privātās dzīves aizsardzības komisāru konferencē, kas notika Izraēlā no 2010. gada 27. līdz 29. oktobrim. Lai uzlabotu sabiedrības informētību par AUI darbu un informētu personas par to tiesībām, AUI
ir izveidojusi savu mājaslapu www.eurojust.europa.eu/jsb.htm.
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Eurojust - JSB Secretariat
PO Box 16183 • 2500 BD • The Hague • Netherlands • E-mail: jsb@eurojust.europa.eu

