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L-Irwol tal-Korp Sorveljatorju
Konġunt tal-Eurojust
L-Eurojust huwa korp tal-Unjoni Ewropea (minn
hawn ’il quddiem l-UE) stabbilit fl-2002 biex isaħħaħ
l-effikaċja tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri tal-UE meta jkunu qegħdin jindirizzaw l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ kriminalità transkonfini serja u kriminalità organizzata. Sabiex iwettaq
il-ħidma tiegħu, l-Eurojust jipproċessa ammonti
sinifikanti ta’ informazzjoni, ħafna drabi ta’ natura
personali, marbuta ma’ persuni suspettati, persuni
kkundannati, xhieda u vittmi tal-kriminalità.
Il-Korp Sorveljatorju Konġunt (minn hawn ’il quddiem JSB) huwa sorveljatur indipendenti, stabbilit
bl-Artikolu 23 tad-Deċiżjoni dwar il-Eurojust, li jimmonitorja kollettivament l-attivatijiet tal-Eurojust li jinvolvu l-ipproċessar ta’ dejta personali u jiżgura li
dawn jitwettqu skont id-Deċiżjoni dwar il-Eurojust. Il-membri tal-JSB huma mħallfin jew persuni b’livell
ugwali ta’ indipendenza (fil-prattika kummissarji għall-protezzjoni tad-dejta) u għalhekk għandhom esperjenza sostanzjali kemm fl-oqsma tal-protezzjoni tad-dejta kif ukoll fil-kooperazzjoni ġudizzjali.
Biex iwettaq dawn id-dmirijiet, il-JSB għandu aċċess sħiħ għall-fajls kollha fejn hija pproċessata dejta
personali bħal din. Il-Eurojust għandu jipprovdi lill-JSB bl-informazzjoni kollha li jitlob il-JSB mit-tali fajls
u għandu jassisti lil dak il-korp fil-ħidmiet tiegħu b’kull mezz ieħor. Il-konformità mar-regoli hija l-bażi talattivitajiet tal-JSB. Għalhekk, il-JSB iwettaq spezzjonijiet regolari fuq il-post u s-segwitu tar-rakkommandazzjonijiet kollha mogħtija fir-rapporti tal-ispezzjonijiet jiġi mmonitorjat kontinwament. Il-JSB jiddiskuti
wkoll mal-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta tal-Eurojust (minn hawn ’il quddiem DPO) ir-riżultati talistħarriġ annwali tiegħu dwar il-livell ta’ konformità u jieħu nota ta’ kwalunkwe kwistjoni li teħtieġ l-attenzjoni tiegħu biex jiżgura li, b’mod ġenerali, jinżamm livell ta’ konformità fi ħdan l-organizzazzjoni f’kull ħin.
Il-JSB huwa mezz ta’ riparazzjoni għad-DPO tal-Eurojust f’każijiet fejn tinstab nuqqas ta’ konformità u lKulleġġ tal-Eurojust ma jkunx solva n-nuqqas ta’ konformità tal-ipproċessar fi żmien raġjonevoli.
Il-JSB jeżamina appelli sottomessi lilu skont l-Artikoli 19(8) u 20(2) tad-Deċiżjoni dwar il- Eurojust u jwettaq kontrolli. Jekk il-JSB jikkunsidra li deċiżjoni meħuda mill-Eurojust jew l-ipproċessar tad-dejta minnu ma
jkunux kompatibbli mad-Deċiżjoni dwar il-Eurojust, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Eurojust, li għandu
jaċċetta d-deċiżjoni tal-JSB. Deċiżjonijiet tal-JSB għandhom ikunu finali u vinkolattivi fuq il-Eurojust.
Il-JSB jipprovdi wkoll l-opinjoni obbligatorja tiegħu dwar id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta
fi ftehimiet jew ftehimiet tax-xogħol ma’ korpi tal-UE jew ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ Stati terzi.
Il-JSB irċieva akkreditazzjoni bħala membru ta’ awtorità ta’ kontroll indipendenti tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta u l-Kummissarji għall-Privatezza fit-32 konferenza tagħhom li saret
f’Israel fis-27-29 ta’ Ottubru 2010. Biex iżid l-għarfien pubbliku dwar il-ħidma tiegħu u jgħarraf lill-individwi dwar id-drittijiet tagħhom, il-JSB għandu s-sit elettroniku tiegħu: www.eurojust.europa.eu/jsb.htm.
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