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Rreth autores: Diana Alonso Blas, me gradën Master në të Drejtën Evropiane, është Oficere për Mbrojtjen e të Dhënave në Eurojust që prej vitit 2003.
Më parë, ajo ka punuar për dy vite në Njësinë për Mbrojtjen e të Dhënave
në Komisionin Evropian, dhe për katër vite si Oficere e Lartë Ndërkombëtare
sëbashku me Peter Hustinx në Autoritetin Holandez për Mbrojtjen e të Dhënave. Në këtë detyrë, Znj. Blas ka marrë pjesë si anëtare në Komitetin Konsultativ të Konventës 108, në komitetin që ka hartuar Protokollin Shtesë të Konventës, në Grupin e Punës të ngritur bazuar në Nenin 29, si dhe në disa prej
nëngrupeve të tij të punës. Ajo e ka nisur karrierën në vitin 1994 në Qendrën
për Të Drejtën dhe Teknologjinë e Informacionit të Universitetit të Luven-it
dhe ka punuar një vit si eksperte në Autoritetin për Mbrojtjen e të Dhënave në
Belgjikë. Znj. Blas ka nënshtetësi spanjolle dhe ka botuar shumë artikuj dhe
raporte në fushën e mbrojtjes së të dhënave.
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Parathënie
Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet EUROJUST-it dhe projektit IPA lidhur
me forcimin e rrjetit të prokurorëve, mbrojtja e të dhënave është kthyer në
një çështje shumë të rëndësishme. Eksperienca në shtetet përfituese të projektit tregon se ndërkohë që legjislacioni në shtetet përkatëse ose është miratuar ose është në proces përafrimi me standardet evropiane në këtë fushë,
profesionistët mund të përfitojnë nga trajnime shtesë dhe nga ndarja e eksperiencave lidhur me zbatimin në praktikë të mbrojtjes së të dhënave personale në kuadër të hetimit dhe ndjekjes penale në fushën e krimeve të rënda
ndërkombëtare.
Duke pasur parasysh këtë gjë, shpreh kënaqësinë që mu dha mundësia të
ndaj eksperiencën e EUROJUST-it lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale
me shtetet përfituese të projektit IPA nëpërmjet këtij botimi dhe uroj që kjo
eksperiencë t’i ndihmojë këto shtete në të ardhmen.

Diana Alonso Blas
Oficere për Mbrojtjen e të Dhënave/ Drejtore e Shërbimit
të Mbrojtjes së të Dhënave në EUROJUST

7 – Mbrojtja e të dhënave në Eurojust: Një regjim i plotë, efektiv dhe i përpiluar sipas nevojës

Mbrojtja e të Dhënave në Eurojust: një regjim i
plotë, efektiv dhe i përpiluar sipas nevojës
Diana Alonso Blas, LL.M.1
Oficere për Mbrojtjen e të Dhënave në Eurojust

Hyrje
Eurojust-i, njësia për bashkëpunimin gjyqësor të Bashkimit Evropian, është
krijuar bazuar në Vendimin e Këshillit, datë 28 shkurt 20022. Eurojust-i ka rezultuar të jetë një iniciativë e suksesshme, e cila ka përmirësuar koordinimin
dhe bashkëpunimin gjyqësor ndërmjet autoriteteve kombëtare në Evropë. Eurojust-i trajton rreth 1500 çështje në vit3.
Në vitin 2007, katërmbëdhjetë shtete anëtare depozituan një iniciativë për të
ndryshuar Vendimin4 për krijimin e Eurojust-it. Pas punës produktive të presidencës sllovake dhe franceze të Bashkimit Evropian në vitin 2008, Këshilli
miratoi më 16 dhjetor 20085 Vendimin e Këshillit për forcimin e Eurojust-it,
duke ndryshuar Vendimin 2002/187/JHA që krijonte Eurojust-in, me objektivin e përforcimit të luftës kundër krimeve të rënda. Qëllimi i rishikimit të
Vendimit është rritja e kapaciteteve operative të Eurojust-it, rritja e shkëmbimit të informacionit ndërmjet palëve të interesuara, lehtësimi dhe forcimi
i bashkëpunimit ndërmjet organeve kombëtare dhe Eurojust-it dhe forcimi i
marrëdhënieve me partnerët dhe me shtetet e treta.
Qëllimi kryesor i këtij botimi është të përshkruajë dhe të diskutojë regjimin
e mbrojtjes së të dhënave që përdoret në Eurojust, si dhe të japë specifikat
e skemës mbikëqyrëse, e cila mbështetet tek autoriteti mbikëqyrës i pavarur për mbrojtjen e të dhënave të Eurojust-it, i quajtur Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës (OPM).

1. Përpunimi i të dhënave personale në Eurojust
Në kuadrin e hetimeve dhe të ndjekjeve penale që përfshijnë dy ose më shumë shtete anëtare, Eurojust-i ka për qëllim të stimulojë dhe të përmirësojë
koordinimin ndërmjet organeve kombëtare, duke marrë parasysh kërkesat
nga një organ përgjegjës i një shteti anëtar, si dhe çdo informacion që jepet
nga çdo organ përgjegjës, bazuar në dispozitat e miratuara brenda kuadrit të
Traktateve (Rrjeti Gjyqësor Evropian, Europol-i dhe OLAF-i).
Një ndër objektivat e tjera të Eurojust-it është përmirësimi i bashkëpunimit
ndërmjet organeve përgjegjëse, veçanërisht duke lehtësuar ofrimin e ndihmës
së ndërsjellë juridike dhe ndërkombëtare dhe zbatimin e Urdhër Arresteve
Evropiane.
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Eurojust-i mbështet po ashtu organet përgjegjëse të përmirësojnë efektivitetin e hetimeve dhe të ndjekjeve penale. Eurojust-i mund të ndihmojë me
hetimet dhe me ndjekjet penale ndërmjet një shteti anëtar dhe një shteti jo
anëtar, ose ndërmjet një shteti anëtar dhe Komisionit, lidhur me çështje penale që prekin interesat financiare të Komunitetit Evropian.
Eurojust-i e rrit eficencën e organeve kombëtare të hetimeve dhe të ndjekjeve
penale kur ato trajtojnë krime të rënda ndërkufitare ose krime të organizuara,
të tilla si terrorizmi, trafikimi i qenieve njerëzore, trafikimi i drogave, mashtrimi- dhe pastrimi i parave, dhe ndihmon në sjelljen e kriminelëve më shpejt
dhe në mënyrë më efektive para drejtësisë.
Për të realizuar detyrat e tij, Eurojust-it i duhet të marrë, ruajë dhe të përpunojë më tej të dhënat personale për të trajtuar çështjet që i referohen atij nga
organet kombëtare, ose për të lehtësuar ekzekutimin e letërporosive (kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike), ose Urdhër Arrestet Evropiane, instrumente të cilat sipas përkufizimit duhet të përfshijnë të dhëna personale lidhur
me personin objekt hetimi, ose objekt i ndjekjes penale, si dhe, ndonjëherë,
përfshijnë dhe informacion rreth dëshmitarëve dhe viktimave.
Për të siguruar mbrojtjen e duhur të të dhënave personale në Eurojust, janë
marrë masa në nivele të ndryshme. Në nivelin legjislativ, janë parashikuar
dispozita të detajuara ligjore, të cilat i trajtojnë të gjitha aspektet e përpunimit
dhe të mbrojtjes së këtyre të dhënave personale. Po ashtu, janë zhvilluar dhe
janë zbatuar masa teknike dhe organizative për të bërë të mundur përpunimin dhe mbrojtjen e këtyre të dhënave personale në një sistem informacioni
tërësisht të sigurt dhe në përputhje me kërkesat për mbrojtjen e informacionit: Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve të Eurojust-it (SMÇ), si dhe në një
sistem me dy nivele për mbikëqyrjen e përputhshmërisë me kuadrin ekzistues
ligjor. Seksionet e mëposhtme japin shpjegime të detajuara të këtyre fushave
të ndryshme, të cilat sëbashku përbëjnë regjimin e mbrojtjes së të dhënave
të përdorur në Eurojust.

2.	 Kuadri ligjor që zbatohet në Eurojust lidhur me
mbrojtjen e të dhënave
2.1. Rregullat e zbatueshme
Mbrojtja e të dhënave është një çështje shumë e rëndësishme brenda Eurojust-it dhe një faktor kyç për suksesin e organizatës. Aled Williams, President i
Eurojust-it, theksoi rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave në mesazhin e tij për
Eurojust-in në Ditën Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave, më 28 janar 2011,
duke thënë: “Mbrojtja e të dhënave është çështje shumë e rëndësishme për
Eurojust-in. Kjo jo vetëm për faktin se ne përpunojmë të dhëna shumë delikate për të kryer punën tonë për të ndihmuar në luftën kundër krimit ndërkufitar, por edhe për shkak se standardet më të larta të mbrojtjes së të dhënave
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janë shumë të rëndësishme për të ndërtuar besimin tek organet kombëtare që
kërkojnë ndihmën tonë dhe për të mbrojtur interesat legjitime të qytetarëve
tanë për ruajtjen e privatësisë së tyre.”
Përpunimi i të dhënave personale në Eurojust trajtohet kryesisht në Vendimin
e Eurojust-it, në veçanti në Nenin 14 deri në 25. Përderisa Eurojust-i funksionon nën atë çfarë më parë njihej si “shtylla e tretë” në Bashkimin Evropian,
ishte e qartë në kohën kur u hartua Vendimi i parë i Eurojust-it se instrumentet e zbatueshme të BE-së në fushën e mbrojtjes së të dhënave, Direktivat
95/46/EC6 dhe 2002/58/EC7 dhe Rregullorja 45/20018, nuk mund të ishin të
zbatueshme për të në atë kohë .
Eurojust-i ka rregulla shumë gjithëpërfshirëse të mbrojtjes së të dhënave,
të parashikuara si në Vendimin e Eurojust-it, të përforcuara dhe të zhvilluara më tej nëpërmjet miratimit të rregulloreve specifike për përpunimin dhe
mbrojtjen e të dhënave personale në Eurojust. Këto rregulla janë miratuar
në mënyrë unanime nga Kolegji i Eurojust-it në tetor të vitit 2004, dhe nga
Këshilli në Bruksel në shkurt të vitit 20059. Nevoja e Eurojust-it për të pasur
rregulla specifike ka ardhur si rezultat i “strukturës me shtylla” të Bashkimit
Evropian në atë kohë dhe i natyrës specifike të punës së bërë në fushën e
bashkëpunimit gjyqësor. Kjo çështje u theksua kohët e fundit në kontributin e
përbashkët në konsultimet e Grupit të Punës të Komisionit Evropian për Nenin
2910 dhe të Grupit të Punës për Policinë dhe Drejtësinë11 për kuadrin ligjor për
të drejtën themelore për mbrojtjen e të dhënave personale për të ardhmen
e privatësisë, të miratuar më 1 dhjetor 200912: “Mbrojtja e të dhënave në
fushën e policisë dhe të drejtësisë përbën një fushë specifike, e cila kërkon
vëmendje të posaçme, duke marrë parasysh marrëdhënien komplekse ndërmjet aktiviteteve të shtetit për të ofruar siguri dhe mbrojtjen e të dhënave
personale të individit. Specifika e kësaj fushe nuk rrjedh vetëm si rezultat i
strukturës së mëparshme të Traktateve të BE-së, të cilat kishin në themel të
tyre shtyllat, por dhe nga praktika më gjerësisht të njohura (shih, për shembull, përjashtimet e Nenit 13 të Direktivës 95/46/EC dhe Deklaratën 21, e cila
i bashkëlidhet Traktatit të Lisbonës).”
Vendimi i rishikuar i Eurojust-it jo vetëm që nuk e ndryshoi regjimin e mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it, por konfirmoi shprehimisht që nuk preken
dispozitat ekzistuese nga Vendimi Kuadër për mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara në kuadrin e bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në çështjet
penale13, i cili është përfunduar pak pas miratimit të Vendimit të rishikuar të
Eurojust-it. Kjo gjë formulohet shprehimisht në pikën 13 të Preambulës së
vendimit të rishikuar të Eurojust-it: “Grupi përkatës i dispozitave për mbrojtjen e të dhënave të Vendimit 2002/187/JHA nuk cenohet nga Vendimi Kuadër
2008/977/JHA dhe përmban dispozita specifike për mbrojtjen e të dhënave
personale që i rregullon këto çështje në mënyrë më të hollësishme për shkak
të natyrës së posaçme, funksioneve dhe kompetencave të Eurojust-it.”
Kjo deklaratë plotësohet nga “dispozita reflektuese” në pikën 39 të Preambulës së Vendimit Kuadër: “Shumë akte, të miratuara bazuar në Titullin VI të
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Traktatit për Bashkimin Evropian, përmbajnë dispozita specifike për mbrojtjen
e të dhënave personale të shkëmbyera, ose të përpunuara në përputhje me
këto akte. Në disa raste, këto dispozita përbëjnë një grup të plotë dhe koherent rregullash të cilat i përfshijnë të gjitha aspektet përkatëse të mbrojtjes
së të dhënave (parimet e cilësisë së të dhënave, rregullat për sigurinë e të
dhënave, rregulloret për të drejtat dhe garancitë e subjekteve të të dhënave,
organizimin e mbikëqyrjes dhe përgjegjësisë) dhe i trajtojnë këto çështje në
më shumë detaje sesa Vendimi Kuadër. Ky Vendim Kuadër nuk duhet të prekë
grupin përkatës së dispozitave të mbrojtjes së të dhënave të këtyre akteve,
në veçanti dispozitat që lidhen me funksionimin e Europol-it, Eurojust-it, Sistemit Informativ të Shengenit (SIS) dhe Sistemit Informativ të Doganave
(CIS), si dhe dispozitat që prezantojnë akses të drejtpërdrejtë për autoritetet
e shteteve anëtare për sisteme të caktuara të të dhënave të shteteve të tjera
anëtare.”
Ky përjashtim i shprehur dhe i qartë nga objekti i zbatimit të Vendimit Kuadër
ka rëndësi jetike për Eurojust-in për shkak se, duke qenë se ai ka punuar
shumë fort për të krijuar një regjim të plotë, specifik, dhe sipas nevojave të tij
për mbrojtjen e të dhënave për organizatën, do të kishte qenë shkatërruese
nëse Eurojust-i do të duhej të respektonte dispozitat e një niveli më të ulët
dhe shumë të përgjithshëm të Vendimit Kuadër14. Ky instrument, i cili konsiderohet përgjithësisht nga komuniteti i mbrojtjes së të dhënave si “mundësi
e humbur”, i la të paprekur, pas kërkesave të shumta nga aktorët e përfshirë,
regjimet specifike të Eurojust-it, Europol-it, të Sistemeve të Shengenit dhe të
Informacionit të Doganave.
Kjo pikë dilte shumë e qartë në letrën që Michael Kennedy, President i Kolegjit
të Eurojust-it, i dërgonte më 11 maj 2006 Znj. Roure, Raportuese në Parlamentin Evropian: “Do të donim t’ju tërhiqnim posaçërisht vëmendjen tek fakti
që rregullat e mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it përmbajnë garanci më
të shumta për të dhënat personale të viktimave dhe të dëshmitarëve, afate
kohore më strikte për ruajtjen e të dhënave personale sesa ato që parashikohen në vendim, dispozita sigurie shumë të zgjeruara, të cilat përfshijnë
dhe strukturat organizative dhe masat teknike të ofruara nga sistemi automatik i menaxhimit të çështjeve, i cili siguron përputhshmëri automatike me
pjesën më të madhe të rregullave të mbrojtjes së të dhënave, si dhe sisteme
shtesë kontrolli të të dhënave, të tilla si dosje të shtrira reference dhe kontroll
gjurmësh, si dhe monitorim të dyfishtë nga Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave
dhe Organi i Përbashkët i Mbikëqyrjes.
Në kuadrin e këtyre komenteve, do të donim t’ju bënim me dije se Eurojust-i
nuk e kundërshton prezantimin e një detyrimi për Eurojust-in për të siguruar
një nivel mbrojtje të barasvlershëm me atë që rrjedh nga zbatimi i vendimit
kuadër (aktualisht ose në të ardhmen e afërt), për të rritur përputhshmërinë
dhe efektivitetin e kuadrit ligjor të mbrojtjes së të dhënave në shtyllën e tretë.
Pavarësisht nga kjo, jemi shumë të shqetësuar për prezantimin e detyrimit
për t’u siguruar se rregullat tona “të jenë plotësisht në përputhje me vendi-
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min” (siç është formuluar në propozimet për ndryshime 6 dhe 61), pasi një gjë
e tillë mund të interpretohet si detyrim për harmonizim të plotë, gjë e cila në
praktikë do tё çonte në uljen e nivelit të mbrojtjes që ofrojmë aktualisht. Jemi
të sigurt që nuk është ky qëllimi që synoni të siguroni nëpërmjet propozimit
tuaj, siç e kuptojmë nga përmbajtja e letrës suaj”15.
Diagrami i mëposhtëm ilustron kuadrin ligjor të zbatueshëm nga Eurojust-i
lidhur me mbrojtjen e të dhënave:
Regjimi i mbrojtjes së të Dhënave të Eurojust-it
një regjim i plotë, efektiv dhe i përpiluar sipas nevojës
Vendimi i Eurojust-it përmban dispozita të
detajuara për mbrojtjen e të dhënave (Nenet 14-25)
• Neni 14: Përpunimi i të dhënave personale
• Neni 15: Kufizimet për përpunimin e të dhënave
personale
• Neni 16: Indeksi i SMÇ-së dhe dosjet e përkohshme të punës
• Neni 16a: Funksionimi i dosjeve të përkohshme
të punës dhe i indeksit
• Neni 16b: Aksesi në SMÇ në nivelin ndërkombëtar
• Neni 17: Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave
• Neni 18: Aksesi i autorizuar në të dhënat personale
• Neni 19: E drejta për aksesin në të dhënat
personale
• Neni 20: Korrigjimi dhe fshirja e të dhënave
personale
• Neni 21: Afatet kohore për ruajtjen e të dhënave personale
• Neni 22: Siguria e të dhënave
• Neni 23: Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
• Neni 24: Përgjegjësia për përpunimin e paautorizuar ose të pasaktë të të dhënave
• Neni 25: Konfidencialiteti
Vendimi i ri i Eurojust-it, datë 16 dhjetor 2008, e
përforcon sistemin e mbrojtjes së të dhënave, duke
përcaktuar dispozita më të sakta dhe duke prezantuar
disa parime të Rregullores së mbrojtjes së të dhënave
në tekstin e tij.

EUROJUST

Instrumente të tjera
evropiane
• Traktati i BE-së (Neni 6)
• KEDNJ-ja (Neni 8)
• Konventa 108 e KiE-s
• Kreu EU (Nenet 7-8)
• Neni 16 Traktati i Lisbonës

Rregullorja për përpunimin dhe mbrojtjen e
të dhënave personale (miratuar me unanimitet
nga Kolegji i Eurojust-it në tetor 2004 dhe nga
Këshilli në shkurt 2005)
Titulli I: Përkufizime
Titulli II: Objekti i aplikimit dhe struktura
Titulli III: Parime të përgjithshme aplikimi për
Eurojust
Titulli IV: Rregullat për veprime përpunuese të
lidhura me çështje
Titulli V: Rregulla për veprime përpunuese jo të
lidhura me çështje

Rregulla shtesë për aplikimin e Rregullores për
veprime jo të lidhura me çështje (Vendimi i Kolegjit, qershor 2006)

Në paragrafët e mëposhtëm do të trajtohen në detaje fushat e ndryshme të
mbuluara nga dispozitat e mbrojtjes së të dhënave nga Eurojust-i.
2.2. Të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i
Neni 15 i vendimit fillestar të Eurojust-it përfshin një listë të kufizuar të të
dhënave personale që mund të përpunojë Eurojust-i lidhur me tri kategori
njerëzish: personat objekt i hetimeve penale, viktimat dhe dëshmitarët. Është
e rëndësishme të përmendet se kufizimet e vëna nga ky nen janë të dyfishta:
së pari, dispozita kufizon kategoritë e personave ndaj të cilëve ajo zbatohet;
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së dyti, ajo kufizon llojet e të dhënave që lejohen në secilën prej këtyre kategorive, të cilat përfshihen në një listë të mbyllur në paragrafë të ndryshëm
të Nenit 15.
Zbatimi në praktikë i këtij neni u komplikua nga fakti se lista e të dhënave
personale që përmbante fillimisht Neni 15 nuk ishte në përputhje me dispozitat e teksteve të tjera ligjore. Vendimi i Këshillit, datë 20 shtator 2005, për
shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin lidhur me veprat terroriste16
dhe Vendimi Kuadër i Këshillit për Urdhër Arrestin Evropian (UAE)17, të dy të
miratuar pas Vendimit të Eurojust-it në vitin 2002, parashikonin që Eurojust-i
të merrte lloje të tjera të dhënash që nuk ishin përfshirë në këtë listë.
Eurojust-i përmendet në kuadrin e Vendimit të UAE-së18 si organi që duhet të
informohet në rast se një shtet anëtar nuk mund të respektojë afatet kohore të
parashikuara në Nenin 17 të Këtij Vendimi. Eurojust-i mund të luajë po ashtu
rol në transmetimin e UAE-ve nga një autoritet tek tjetri. Në të dyja rastet duhet të merret parasysh lloji i informacionit që përfshihet në formularin e UAEsë. Ky formular, i përfshirë në Shtojcën në Vendimin e UAE-së19, përmend disa
çështje që nuk janë përfshirë në Nenin 15 të Vendimit të Eurojust-it, të tilla si
gjuhët që kupton personi i kërkuar, shenjat e dallueshme ose një përshkrim
të personit të kërkuar, një fotografi dhe/ose gjurmët e gishtave të personit të
kërkuar, nëse ato janë të disponueshme dhe nëse mund të transmetohen, ose
një person kontakti ose detaje kontakti, të cilët mund të kontaktohen për të
marrë këtë lloj informacioni ose një profil të ADN-së.
Pika 14 e Preambulës së vendimit të rishikuar të Eurojust-it përmbledh ndryshimet kryesore të përfshira në Nenin 15, të cilat janë kritikuar nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës. Sipas tij, këto pika janë shumë kufizuese dhe,
për pasojë, thuajse të pamundura për t’u respektuar. Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës ishte i mendimit që ky nen duhej të ndryshohej për të lejuar më
shumë fleksibilitet, duke i harmonizuar dispozitat e tij me nevojat reale të
përpunimit të organizatës.
Sipas vendimit të rishikuar, Eurojust-i tani mund të përpunojë të dhëna personale për një kategori shtesë individësh: pёr personat që janë dënuar për
një vepër për të cilën është kompetente Eurojust-i, gjë që përbën një detyrë
shtesë shumë të rëndësishme, në veçanti në fushën e terrorizmit. Për më
tepër, Eurojust-i tani mund të përpunojë disa kategori shtesë të të dhënave, të
tilla si numrat e telefonave, adresat e e-mail-eve, të dhëna për regjistrimin e
automjeteve, profile të ADN-ve, fotografi, shenja gishtash dhe të dhëna trafiku
ose të vendndodhjes të lidhura me personat, të cilët, bazuar në legjislacionin
kombëtar të shtetit anëtar përkatës, janë objekt i një hetimi ose ndjekje penale, ose janë dënuar pas një hetimi ose ndjekje të tillë penale. Këto kategori
të reja janë shumë të rëndësishme për Eurojust-in, pasi i lejojnë atij të marrë
në mënyrë ligjore gamën e plotë të informacionit që mund të transmetohet
bazuar në vendimin për Urdhër Arrestin Evropian dhe Vendimin e Këshillit për
të dhënat për terrorizmin. Vendimi i rishikuar nuk e prek listën e shkurtër e të
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mbyllur të llojeve të të dhënave të viktimave dhe të dyshuarve të cilën mund
ta përpunojë në mënyrë të ligjshme Eurojust-i. Kjo listë mbeti e paprekur.
Lista e llojeve të të dhënave personale e përmendur në Nenin 15, të dhëna
të cilat mund të përpunohen në mënyrë të ligjshme nga Eurojust-i, mbeti e
mbyllur, në kundërshtim me formulimin e projektit të parë të propozimit nga
katërmbëdhjetë shtete anëtare. Kjo listë ka shumë të ngjarë të ketë mbetur
e pandryshuar për shkak të opinioneve të lëshuara nga Parlamenti Evropian20 dhe nga Mbikëqyrësi Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave (MEMDh)21,
pasi këto dy institucione ishin kundër hapjes së listës. Në veçanti Mbikëqyrësi
Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave shkruante si më poshtë: “Iniciativa propozon zëvendësimin e listës së kufizuar të të dhënave personale të cilat mund
të përpunohen bazuar në Nenin 15 (1) dhe (2) nga lista të ngjashme, por me
një natyrë të hapur. (…) Modifikimi ndryshon natyrën e listës duke shkaktuar
efekt negativ mbi mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë ligjore, pa asnjë arsye
bindëse.
Mbikëqyrësi Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave nuk e kupton se pse është
i nevojshëm një modifikim i tillë, në veçanti për shkak se listat e të dhënave
janë shumë të zgjeruara. Në rast se mungon një kategori specifike e të dhënave, do të ishte mirë që kjo kategori të përfshihej në vetë vendimin. Iniciativa
aktuale është mundësi e mirë për ta bërë këtë gjë, siç propozohet në shtesën
në kategorinë (l) në Nenit 15 (1).”
Pa dyshim, nga pikëpamja e mbrojtjes së të dhënave, përdorimi i vazhdueshëm i një liste të mbyllur të të dhënave personale duhet të konsiderohet si
garanci shtesë. Gjithsesi, nga aspekti praktik, Urdhër Arresti Evropian dhe
vendimet për të marrë informacion për terrorizmin kanë krijuar një mospërputhje ndërmjet të dhënave që lejohen të përpunohen nga Eurojust-i dhe të
dhënave që Eurojust-i mendohej të merrte bazuar në këto rregulla. Kjo mospërputhje sugjeron se në ardhmen mund të dalin nevoja të reja dhe legjitime.
Bazuar në legjislacionin aktual, të dhënat shtesë mund të përpunohen vetëm
sipas kushteve të paragrafit 3 të Nenit 15 në mënyrë përjashtimore dhe për
një kohë të kufizuar. Në rast se nevoja për përpunimin e të dhënave shtesë
është më e strukturuar në natyrë, atëherë duhet të ndryshohet Vendimi i
Këshillit për të përditësuar listën.
Në çdo rast, për shkak se Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve të Eurojust-it
(SMÇ) do të lejojë vetëm përpunimin e kategorive të të dhënave të përmendura në tekstin e mëparshëm të Nenit 15, këto ndryshime ngritën nevojën
për përfshirjen e kategorive të reja të personave dhe të llojeve të reja të të
dhënave në SMÇ.
2.3. Kushtet për përpunimin e të dhënave personale
Neni 14 i Vendimit të Eurojust-it përcakton kuadrin e përgjithshëm për përpunimin e të dhënave personale në Eurojust. Për shkak të rëndësisë shumë
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të madhe të Nenit 14 për regjimin e mbrojtjes së të dhënave në Eurojust, tre
paragrafët e këtij neni do të analizohen njëri pas tjetrit.
2.3.1. Neni 14.1: Parimi i nevojës dhe i modaliteteve për përpunimin e të
dhënave personale
Neni 14.1 mishëron parimin e nevojës lidhur me përpunimin e të dhënave
personale në Eurojust. Me fjalë të tjera, Eurojust-i ka të drejtë të përpunojë të
dhëna personale deri në nivelin e nevojshëm për arritjen e objektivave të tij,
brenda kuadrit të kompetencave të tij. Përpunimi i të dhënave personale në
këtë mënyrë justifikohet lidhur me aktivitetet që kanë të bëjnë me punën dhe
objektivat kryesore të Eurojust-it, siç përkufizohet në bazën e tij ligjore dhe
kur është e nevojshme për këtë qëllim.
Modalitetet e përpunimit të të dhënave personale jepen qartësisht në këtë
dispozitë. Eurojust-i mund t’i përpunojë të dhënat nëpërmjet mjeteve të automatizuara, ose në dosje manuale të strukturuara. Është shumë e rëndësishme
të lexohet formulimi për përdorimin e mjeteve të automatizuara në lidhje me
paragrafin e prezantuar rishtazi në paragrafin 6 të Nenit 16 të vendimit, i cili
parashikon si më poshtë: “për përpunimin e të dhënave personale të lidhura
me çështje të caktuara, Eurojust-i mund të mos krijojë një dosje tjetër automatike të të dhënave të ndryshme nga Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve.”
Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve, i cila do të trajtohet nё më shumë detaje
në Seksionin 3, bëhet kështu themeli i sistemit të Eurojust-it për përpunimin e
të dhënave personale për koordinimin dhe bashkëpunimin juridik.
Koncepti i dosjeve manuale të strukturuara ka qenë objekt i një studimi
dhe i diskutimeve të brendshme të Eurojust-it dhe Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës. Ai është një element me rëndësi të madhe, duke pasur parasysh
përdorimin tradicional të dosjeve shkresore të gjyqësorit praktikisht në të
gjitha shtetet anëtare. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të individit të sigurohet se dosjet manuale të çështjeve të
mbajtura nga anëtarët kombëtarë të Eurojust-it të jenë objekt i rregullave që
ofrojnë të njëjtin nivel mbrojtje si niveli i përdorur për informacionin e mbajtur në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve, në të kundërt, këto garanci për
mbrojtjen e të dhënave mund të shmangen lehtësisht.
Për të shmangur këtë situatë, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i Eurojust-it, e
diskutoi këtë çështje në vitin 2007, duke i çuar një dokument Kolegjit lidhur
me zbatimin e rregullave të dosjeve manuale22. Dokumenti përmban qartësime shumë të dobishme për të kuptuar konceptin e dosjeve manuale të strukturuara nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës:
“Eurojust-i punon nëpërmjet Kolegjit të tij, ose nëpërmjet anëtarëve
kombëtarë. Anëtarët kombëtarë marrin ngarkesën e punës nga shtetet anëtare. Ngarkesa e punës përfshin informacion personal. Shpesh, materialet e
punës merren manualisht. Anëtari kombëtar vendos nëse materiali i punës bie
në fushën e kompetencave të Eurojust-it. Nëse po, atëherë anëtari kombëtar
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hap një dosje të përkohshme pune. Megjithëse ca informacione futen dhe
ruhen në mënyrë elektronike në sistemin e menaxhimit të çështjeve, anëtarët
kombëtarë i ruajnë dosjet e përkohshme të punës dhe në versionin manual.
Këto dosje manuale janë të strukturuara në mënyra të ndryshme. Ato duhet të kenë të gjithë elementët identifikues të qartë, duke përfshirë dhe një
numër reference në fletën kryesore. Fakti nëse dosja ka një strukturë tjetër,
për shembull, nëse ka një indeks për dokumentet që gjenden në të varet nga
natyra e çështjes dhe nga praktika e anëtarit përkatës kombëtar në Eurojust.
Gjithsesi, dokumentet në dosje organizohen në një mënyrë të tillë që lejon
gjurmimin e lehtë të të dhënave personale që lidhen me çështjen përkatëse.
Anëtarët kombëtarё i mbajnë dosjet e përkohshme të punës në versionin
shkresor. Këto dosje nuk mbahen si pjesë e punës së detyrave gjyqësore të
anëtarit kombëtar në territorin e tij/saj. Ato mbahen si pjesë e detyrave të tij/
saj në Eurojust. Çdo e dhënë personale e ruajtur në këto dosje të përkohshme
pune përbën dosje personale të mbajtura nga Eurojust-i.
Për shkak se të dhënat manuale personale mund të mbahen vetëm në mënyrë
të strukturuar, ka dy alternativa të mundshme. Ose dosjet e përkohshme të
punës cilësohen si dosje të strukturuara, ose, në rast se nuk ndodh kështu,
nuk ka bazë ligjore për ekzistencën e tyre. Gjithsesi, nga shqyrtimi i praktikës
së Eurojust-it nuk është e vështirë të arrihet në përfundimin se dosjet në fakt
janë të ‘strukturuara’ megjithëse në disa raste niveli i strukturës mund të jetë
i kufizuar.
Kjo do të thotë që informacioni personal i ruajtur manualisht në dosjet e përkohshme të punës përbën të dhëna personale të përpunuara nga Eurojust-i.
Si rezultat, ai është objekt i kufizimeve të përcaktuara nga Neni 15. Vetëm
kategoritë e të dhënave personale të listuara në Nenin 15(1) dhe 15(2) ose,
në rrethana përjashtimore dhe për një periudhë të kufizuar, të dhëna të tjera
personale të cilat lidhen ngushtë me një hetim në proces, mund të ruhen në
një dosje manuale të përkohshme pune.”
Në përmbledhje, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës e përfundon këtë dokument duke thënë se dosjet manuale të çështjeve të mbajtura nga anëtarët
kombëtarë në Eurojust bien nën përkufizimin e dosjeve të strukturuara manuale (gjë të cilën ai e thekson dhe në shumë dokumente të tjera pasuese). Kjo
do të thotë se përpunimi i të dhënave personale është i ligjshëm dhe legjitim,
por në të gjitha rastet duhet të jetë në përputhje me kërkesat e përcaktuara
nga regjimi i mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it.
2.3.2. Neni 14.2: Parimi i respektimit të nivelit të mbrojtjes të paktën ekuivalent
me nivelin e mbrojtjes së Konventës 108 të Këshillit të Evropës dhe
ndryshimeve të saj pasuese
Neni 14.2 përcakton si tregues krahasimor për Eurojust-in instrumentin ekzistues ndërkombëtar të mbrojtjes së të dhënave, i cili është gjerësisht i zbatueshëm në të gjitha fushat: Konventën për Mbrojtjen e Individëve lidhur me
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Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale23. Zbatimi i Konventës 108 nuk
është i kufizuar vetëm tek shtylla e parë, siç është Direktiva 95/46/EC24; në
fakt shtyllat përbëjnë “shpikje të BE-së”, jo një krijim të Këshillit të Evropës.
Konventa 108 luan një rol shumë të rëndësishëm në sektorin e shtyllës së
tretë, siç përmendet si në Vendimin e Eurojust-it dhe në ekuivalentin e saj të
Europol-it25. Deri më 26 qershor 2011 kjo Konventë është ratifikuar nga 43
shtete anëtare dhe është nënshkruar nga tre shtete të tjera26.
Neni 14.2 i referohet si Konventës 108 dhe ndryshimeve pasuese në të, në
rastet kur ato janë në fuqi në shtetet anëtare. Në këtë kuadër, vëmendje i duhet kushtuar Protokollit Shtesë të Konventës për Mbrojtjen e Individëve lidhur
me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale nga Organet Mbikëqyrëse
dhe Fluksi Ndërkufitar i të dhënave, i hapur për nënshkrim në Strasburg më 8
nëntor 201127. Deri më 26 prill 2011, Protokolli është ratifikuar nga 30 shtete
anëtare dhe është nënshkruar nga 12 shtete të tjera28.
Qëllimi i Protokollit Shtesë ishte rritja e mbrojtjes së të dhënave personale
dhe e privatësisë duke imponuar përdorimin e Konventës 108 në dy fusha
që më parë nuk mbuloheshin nga Konventa fillestare, por të cilat ishin bërë
ndërkohë komponentë shumë të rëndësishëm të mbrojtjes së të dhënave personale. Së pari, Protokolli Shtesë parashikon krijimin e autoriteteve të pavarura mbikëqyrëse kombëtare29 përgjegjëse për sigurimin e përputhshmërisë
me ligjet dhe me rregulloret e miratuara në përputhje me Konventën 108
lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe fluksin ndërkombëtar të të
dhënave . Përmirësimi i dytë lidhet me flukset ndërkufitare të të dhënave
drejt shteteve të treta. Të dhënat mund të transferohen vetëm nëse shteti ose
organizata ndërkombëtare marrëse është në gjendje të përballojë një nivel të
përshtatshëm mbrojtjeje30.
Protokolli Shtesë e mbyll disi qarkun e ndërveprimit ndërmjet Konventës 108
dhe Direktivës. Ndërkohë që Direktiva është frymëzuar kryesisht dhe bazuar
në parimet e Konventës 10831, Protokolli i shton Konventës dy elementë të
rinj të mbrojtjes së të dhënave, të zbatuara nga një grup i madh i shteteve nënshkruese të Konventës, ndërkohë që shtetet anëtare e kishin zbatuar
ndërkaq Direktivën 95/46/EC. Pra, Direktiva pasuron në mënyrë të tërthortë
Konventën 108, e cila ishte frymëzimi fillestar për vetë krijimin e Direktivës.
Përmendja e Konventës 108 dhe e Protokollit të saj Shtesë si tregues krahasimor nuk është e rëndësishme vetëm për zbatimin e saj brenda Eurojust-it,
gjë që garantohet kryesisht nga përfshirja e parimeve të saj në dispozitat e
Vendimit të Eurojust-it dhe në rregullat e mbrojtjes së të dhënave 32. Konventa
është po ashtu shumë domethënëse për shtetet e treta me të cilat Eurojust-i
dëshiron të hyjë në marrëveshje bashkëpunimi për të lejuar shkëmbimin e të
dhënave personale, siç do të shpjegohet më poshtë.
2.3.3. Neni 14.3: Parimi i cilësisë së të dhënave
Paragrafi i tretë i Nenit 14 merret me parimin e cilësisë së të dhënave, duke
përfshirë pjesën më të madhe të aspekteve të këtij parimi, siç parashikohet në
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Nenin 5 të Konventës 108. Në veçanti ky paragraf merret me elementët e ligjshmërisë dhe të rregullsisë së përpunimit, përpjesëtueshmërisë dhe saktësisë
së të dhënave.
Përpjestueshmëria mishërohet në nevojat e Eurojust-it për të përpunuar
vetëm të dhëna personale që janë të përshtatshme, të lidhura dhe jo të tepërta për qëllimin për të cilin ato po përpunohen. Ligjvënësit evropianë dukshëm
donin të theksonin faktin se Eurojust-i mund të përpunojë ligjshmërisht vetëm
ato të dhëna që janë të nevojshme për punën e tij. Ata e përforcuan parimin
duke përcaktuar një listë të mbyllur të dhënash që mund të paraprihen nga
Neni 15 i Vendimit, si dhe duke theksuar se edhe të dhënat e lejuara mund
të përpunohen siç kërkohet në kuadrin specifik të aktiviteteve të kryera. Për
rrjedhojë, përshtatshmëria e të dhënave në diskutim duhet të analizohet rast
pas rasti. Nuk ka dyshim që Eurojust-i mund t’i duhet të ketë të dhëna shumë
të detajuara për një çështje që ai koordinon, por atij i duhen më pak të dhëna
kur thjesht i kërkohet nga një shtet anëtar të ndihmojë në përshpejtimin e
kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike që u dërgohen shteteve të tjera.
Pra, aksesimi i të njëjtës sasie të dhënash mund të jetë një veprim i përshtatshëm në një rast dhe një veprim i tepruar në një rast tjetër. Kjo do të thotë
që kontrolluesi i veprimit përpunues, pra anëtari kombëtar, në përputhje me
Nenin 13.2 të rregullores për mbrojtjen e të dhënave33, duhet të vlerësojë
nivelin e nevojës për çdo situatë speficike.
Elementët e ligjshmërisë dhe të rregullsisë së përpunimit nuk janë zhvilluar
në detaje. Teksti parashikon thjesht që të dhënat personale të përpunuara
nga Eurojust-i të përpunohen në mënyrë të rregullt dhe të ligjshme. Kjo në
përgjithësi mund të interpretohet që përpunimi i të dhënave duhet të zhvillohet në përputhje me dispozitat ligjore të zbatueshme, dhe në respektim të
rregullave dhe të detyrimeve ekzistuese të palëve. Neni 14 për rregullat e
mbrojtjes së të dhënave trajton të njëjtën çështje, duke theksuar lidhjen me
mandatin e Eurojust-it: “Të dhënat personale mund të mblidhen dhe të përpunohen më tej në kuadrin e aktiviteteve të lidhura me çështjen për aq kohë
sa përpunimi është i nevojshëm për realizimin e detyrave të Eurojust-it për të
përforcuar luftën kundër krimeve të rënda.”
Çështja e saktësisë së të dhënave është posaçërisht interesante për Eurojustin, përderisa organizmi nuk i gjeneron çështjet ose të dhënat e veta, por i
merr ato nga autoritetet përgjegjëse të shteteve anëtare. Për pasojë, duket
logjike që Eurojust-i të mos jetë përgjegjës për verifikimin e saktësisë të informacionit të marrë. Eurojust-i duhet të jetë në gjendje të bazohet në parim,
në korrektësinë e informacionit të marrë, në përjashtim të rasteve kur ai ka
disa tregues ose zbulon një arsye për të besuar se informacioni mund të jetë
i gabuar.
Vendimi i Eurojust-it e përqafon këtë ide duke përmendur në Nenin 14.3 se
të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i duhet të jenë të sakta dhe
të përditësuara “duke marrë parasysh informacionin e ofruar nga autoritetet
përgjegjëse të shteteve anëtare ose të partnerëve të tjerë, në përputhje me
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Nenin 13, 26 dhe 26a”. Neni 16 i rregullores së Eurojust-it për mbrojtjen e
të dhënave, të përfshira në Titullin IV (dedikuar rregullave për veprime të
lidhura me përpunimin e të dhënave për çështje të caktuara), e trajton këtë
çështje në mënyrë më të qartë dhe më specifike. Neni 16 parashikon se “kur
Eurojust-it i jepet informacion nga një shtet anëtar, ose nga një palë e jashtme në kuadrin e hetimit ose të ndjekjes penale, ai nuk është përgjegjës
për saktësinë e informacionit të marrë, por sigurohet që, prej momentit kur
merret informacioni, të merren të gjitha hapat e arsyeshme për ta mbajtur të
përditësuar atë.” Pra, përgjegjësia për sigurimin e saktësisë së të dhënave nga
momenti i marrjes së tyre e në vazhdim i takon Eurojust-it, ndërkohë që prej
atij momenti e në vazhdim Eurojust-i siguron përditësimin e informacionit.
Më tej, në rast se Eurojust-i zbulon ndonjë pasiguri që i prek të dhënat në
diskutim, ai e korrigjon informacionin si dhe informon palën e tretë nga e cila
është marrë fillimisht34informacioni. Detyrimi për të informuar palët të cilat i
kanë dhënë fillimisht të dhëna Europol-it pas ndryshimit të informacionit ekziston dhe kur ndryshimi është bërë pas një kërkese për korrigjim të të dhënave
nga subjekti i të dhënave. Në këtë rast, të gjithë furnizuesit dhe personat që
e kanë marrë informacionin duhet të njoftohen për ndryshimet e kryera mbi
të dhënat personale35.
Pjesa e përgjithshme e rregullave të mbrojtjes së të dhënave, të cilat përmbajnë parimet e përgjithshme për përdorimin e të dhënave nga Eurojust-i,
përfshin edhe një dispozitë për cilësinë e të dhënave në Nenin 6. Ai i referohet
jo vetëm situatave kur të dhënat janë të pasakta, por edhe situatave kur të
dhënat janë të paplota. Eurojust-i duhet të marrë çdo hap të nevojshëm e të
arsyeshëm për t’u siguruar se të dhënat që janë ose të pasakta ose të paplota
për qëllimet e përpunimit, ose fshihen, ose korrigjohen. Paragrafi i dytë i këtij
neni shton një element të rëndësishëm, i cili deklaron se të dhënat personale duhet të mbahen në një format që lejon identifikimin e subjekteve të të
dhënave për jo më shumë nga sa ёshtё e nevojshme për qëllime për të cilat
janë mbledhur të dhënat, ose për qëllimet për të cilat ato janë përpunuar më
tej. Ky element është i rëndësishëm sepse, pasi të jetë mbyllur një çështje
dhe kur të dhënat e lidhura me çështjen në fjalë nuk do të kenë më rëndësi,
dhe si rezultat, do të jenë objekt fshirjeje, Eurojust-i mund të jetë i interesuar të mbajë ca të dhëna të përgjithshme reference nga çështja, për qëllime
statistikore36.
2.4.

Parimi i kufizimit të përdorimit të të dhënave për qëllimin për
të cilin ato janë dhënë

Parimi i kufizimit tek qëllimi, i quajtur ndryshe dhe parimi i përfundimit, është
një ndër elementët kryesorë të mbrojtjes së të dhënave. Ai mund të përmblidhet si një parim që kërkon që të dhënat të përpunohen vetëm për një
qëllim specifik dhe të përdoren ose të komunikohen më tej, vetëm për aq
kohë sa ky përdorim të mos jetë në papërputhshmëri me qëllimin fillestar të
mbledhjes së të dhënave37.
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Për Eurojust-in, qëllimi i përpunimit të të dhënave, siç u përmend në diskutimin për Nenin 14.1 të Vendimit të Eurojust-it, lidhet me objektivat dhe me
detyrat e saj, të realizuara brenda kuadrit të kompetencave të saj. Neni 15 i
rregullave të Eurojust-it për mbrojtjen e të dhënave shpreh parimin e kufizimit
tek qëllimi nëpërmjet një formulimi shumë të qartë dhe jo të komplikuar: “të
dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i në kuadrin e hetimeve dhe
të ndjekjeve penale në asnjë rrethanë nuk do të përpunohen për një arsye
tjetër.” Për pasojë, kjo dispozitë përjashton çdo qëllim tjetër, edhe në rast
se ai mund të jetë teorikisht i krahasueshëm me qëllimin fillestar. Të dhënat
personale mund të përdoren vetëm për qëllim hetimesh ose ndjekjesh penale.
2.5.

Afatet kohore për ruajtjen e informacionit të mbajtur nga
Eurojust-i

Është e qartë që prej fillimit që Eurojust-it i duhet thjesht të mbajë të dhëna
personale lidhur me një hetim ose ndjekje penale në proces, ku përfshihen
dy ose më shumë shtete anëtare për një periudhë të kufizuar kohe. Kjo gjë
u bë shumë e qartë kur ligjvënësit evropianë i quajtën dosjet e çështjeve të
Eurojust-it “dosje të përkohshme pune” (DPP).
Parimi i përgjithshëm lidhur me ruajtjen e të dhënave përcaktohet në Nenin
21(1) të Vendimit të Eurojust-it. Aty deklarohet se të dhënat personale do të
mbahen vetëm për aq kohë sa të jetë e nevojshme për të arritur objektivat
e Eurojust-it. Kjo do të thotë që nevoja për ruajtjen e informacionit duhet të
merret parasysh në momentin e mbylljes së çështjes, kur (në parim) roli i
Eurojust-it ka përfunduar. Për pasojë, Oficeri i Eurojust-it për Mbrojtjen e të
Dhënave i këshillon gjithnjë anëtarët kombëtarё të rishikojnë dosjet e çështjeve të tyre në momentin kur mbyllet një çështje. Anëtarët kombëtarё duhet
të vendosin në atë moment se cilat të dhëna nuk janë më të nevojshme për
detyrat e Eurojust-it dhe për pasojë, t’i asgjësojnë ato me anë të pajisjeve
të posaçme për grirjen e letrave nëse të dhënat gjenden në dosjet manuale
të çështjeve dhe/ose t’i fshijnë ato nga Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve, si
dhe të vendosin se cilat të dhëna të ruhen. Informacioni që mbahet, ruhet
mundësisht në SMÇ, pasi kjo gjë do të lejojë lidhje të mundshme me çështje
të tjera dhe do të garantojë marrjen e sinjalit për rishikim nga sistemi. SMÇ-ja
është projektuar të sigurojë që përfaqësitë kombëtare dhe Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave të njoftohet në mënyrë automatike për dosjet që përmbajnë
të dhëna, afati i të cilave është afër skadimit. Më pas, zotëruesi i të dhënave
mund të marrë një vendim të arsyeshëm (i cili duhet të regjistrohet në sistem)
lidhur me faktin nëse të dhënat do të ruhen ose do të fshihen.
Përveç parimit të përgjithshëm, Neni 21(2) i Vendimit të Eurojust-it të vitit
2002 parashikon fshirjen e të dhënave në rast se:
a) ndjekja penale me të cilën lidhen të dhënat ndalohet nga parashkrimi;
b) për çështjen është dhënë një vendim i formës së prerë; ose
c) koordinimi i çështjes nga Eurojust-i nuk është më i nevojshëm.
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Në rast se plotësohet njëri prej këtyre kushteve, të dhënat nuk mund të mbahen, në përjashtim të rasteve kur përdorimi i tyre është i nevojshëm “për të
bërë të mundur [për Eurojust-in] arritjen e objektivave të tij”. Ky vlerësim duhet të bëhet nga anëtari kombëtar (kontrolluesi) duke pasur parasysh rrethanat, duke përfshirë dhe lidhjen e informacionit me çështje të tjera të lidhura,
ose hetime në vijim e sipër, në shtetet anëtare, ose rrethana të tjera, të cilat
e bëjnë të nevojshme ruajtjen e informacionit (dhe jo thjesht të dobishëm ose
mbase të përdorshëm).
Së fundmi, Neni 21.3(a) thekson nevojën për të monitoruar në mënyrë të
vazhdueshme aplikimin e rrethanave të përmendura në Nenin 21(2). Ai ofron
një rishikim një herë në tre vjet pas hedhjes fillestare të të dhënave.
Lidhur me “rishikimin trevjeçar”, janë të rëndësishëm për t’u përmendur elementët e mëposhtëm:
•

ai zbatohet vetëm kur rrethanat e parashikuara në Nenin 21.1 dhe 21.2
janë të pazbatueshme; nevoja për të ruajtur të dhënat duhet të vlerësohet
në momentin e mbylljes së çështjes, jo vetëm pas periudhës trevjeçare;

•

afati trevjeçar zbatohet nga momenti kur të dhënat përpunohen nga Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve, jo nga momenti kur mbyllet çështja; dhe

•

rishikimi do të thotë që kontrolluesi duhet të marrë një vendim aktiv lidhur
me faktin nëse të delegojë (rregulli i përgjithshëm) ose të ruajë të dhënat,
kur ruajtja e të dhënave lidhet me arritjen e objektivave të Eurojust-it.

Vendimi i rishikuar ka prezantuar disa ndryshime në sistem, ndërsa ka ruajtur
strukturën e tij të përgjithshme38. Pika 15 e Preambulës reflekton nevojën e
Eurojust-it për të zgjatur afatet kohore për ruajtjen e të dhënave personale
kur ekziston një nevojë specifike për ta bërë këtë gjë. Gjithsesi, ajo thekson
faktin që kjo zgjatje mund të ndodhë vetëm lidhur me të dhënat kur ndjekja
penale ndalohet në të gjitha shtetet anëtare të përfshira, në rast se ekziston
një nevojë specifike për të dhënë ndihmë sipas këtij Vendimi.
Neni 21, i rishikuar, synon të ofrojë më shumë fleksibilitet për Eurojust-in
lidhur me afatet kohore, por për shkak të kompromiseve të nevojshme për të
arritur një marrëveshje për këtë temë delikate, teksti është shumë i komplikuar. Zbatimi i Nenit 21 do të ngrejë pa dyshim pyetje lidhur me interpretimin
e tekstit.
Lidhur me hartimin e mëparshëm të Nenit 21, prezantohen ndryshimet e
mëposhtme:
1. Ai prezanton në paragrafin 2 një pikë të re aa) duke përfshirë një afat të
ri kohor pas të cilit të dhënat personale nuk mund të përpunohen më tej nga
Eurojust-i: data në të cilën personi është shpallur i pafajshëm dhe kur vendimi gjyqësor për dënimin e tij/saj ka marrë formë përfundimtare. Data është
pengesë absolute. Mundësia për rishikimin e nevojës për të mbajtur të dhënat
pas kalimit të datave të përmendura në paragrafin 2 parashikohet vetëm në
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paragrafin 3 b). Lista e përjashtimeve të përfshira në paragrafin 3 b) mbulon
të gjithë skenarët e parashikuar në paragrafin 2, përveç pikës aa). Kjo do të
thotë që në praktikë, Eurojust-i do të duhet të sigurojë që informacioni për
deklarimin të pafajshëm të ofrohet në kohën e duhur nga shtetet anëtare, pasi
përpunimi i të dhënave personale pas datës kur vendimi i pafajësisë bëhet i
formës së prerë është i paligjshëm.
2. Ai krijon një regjim të ri për informacionin e ofruar në ish Nenin 13.6 ose
7, i cili përmendet në dy paragrafë. Së pari, nënparagrafi c) i paragrafit 2
thotë që parimi i përgjithshëm i fshirjes së të dhënave personale pasi Eurojust-i dhe shtetet anëtare kanë përcaktuar bashkërisht se nuk ka më nevojë
për koordinim nga Eurojust-i nuk zbatohet kur ky informacion mbulohet nga
Neni 13.6 ose 7, ose kur ai mbulohet nga instrumente lidhur me dispozitën e
të dhënave të Eurojust-it të lidhura me terrorizmin. Së dyti, është shtuar një
pikë e re, shkronja d) pas paragrafit 2, duke krijuar mundësinë e përgjithshme
të mbajtjes së të njëjtave të dhëna (Neni 13.6 ose 13.7, të dhëna të lidhura
me terrorizmin) për një periudhë prej tre vitesh pas dhënies së të dhënave
Eurojust-it. Kjo do të kërkojë ndryshimin e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve për të lejuar që informacioni të shënjohet siç duhet, dhe që ruajtja të
merret parasysh lidhur me rishikimet e afateve kohore. Sistemi i Menaxhimit
të Çështjeve gjeneron njoftime automatike për t’i paralajmëruar përdoruesit
se po afrohen afatet kohore për rishikim.
3. Pika b) e paragrafit 3 për mundësinë e lejimit të anëtarëve kombëtarё të
bëjnë përjashtim dhe të mbajnë të dhënat personale pas skadimit të afateve të përmendura në paragrafin 2 është ndryshuar duke përjashtuar këtë
mundësi për vendimet e pafajësisë. Ajo specifikon po ashtu se, pas ndalimit
të ndjekjes penale për shkak të parashkrimit në të gjitha shtetet anëtare, të
dhënat mund të ruhen vetëm në rast se është e nevojshme për Eurojust-in të
ofrojë ndihmë në përputhje me këtë vendim. Për pasojë, ky vendim kërkon
një nevojë specifike për të ruajtur të dhënat për një qëllim konkret ndihme.
Kjo duhet të kuptohet si “qëllim specifik” dhe jo të konsiderohet si veprim me
qëllime të përgjithshme, siç parashikohet në Nenet 13.5 deri në 13.7, të cilat
nuk duhet të konsiderohen që nënkuptojnë thjesht një kërkesë për ndihmë,
në përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe.
4. Paragrafi 5 i këtij neni, i cili kodifikon detyrimin e shteteve anëtare për
t’i dhënë Eurojust-it informacion lidhur me vendimet gjyqësore të formës së
prerë të cilat lidhen me informacionin që i është dhënë më parë Eurojust-it,
nuk është informacion i ri dhe nuk është ndryshuar gjatë rishikimit. Rëndësia
e të zbatuarit të këtij detyrimi në mënyrë korrekte dhe shteruese nga shtetet
anëtare është bërë tanimë shumë e rëndësishme në kuadrin e ndryshimeve të
përfshira në këtë nen.
Në rastet kur të dhënat personale nuk janë prezantuar në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve, por vetëm janë mbajtur në dosje manuale, zbatohen të
njëjtat afate kohore, por shtetet anëtare nuk marrin njoftime automatike, si
dhe nuk merren njoftime automatike nga Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave.

22 – Mbrojtja e të dhënave në Eurojust: Një regjim i plotë, efektiv dhe i përpiluar sipas nevojës

Anëtarët kombëtarё në këtë mënyrë janë përgjegjës për monitorin e përputhshmërisë me afatet kohore ekzistuese.
Kur merren vendime lidhur me ruajtjen e të dhënave, anëtari kombëtar duhet
të sigurohet se shtohet një shënim tek dosja manuale duke dhënë arsyet për
vendimin për mbajtjen e të dhënave. Një kopje të këtij shënimi duhet ta marrë
dhe Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave. Në rast se nuk dërgohet kopja, atëherë
nuk është përmbushur detyrimi i shtetit anëtar për të informuar Oficerin për
Mbrojtjen e të Dhënave. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i Eurojust-it i është
drejtuar këtij detyrimi për të informuar Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave
kur të dhënat ruhen në dosje manuale pas rishikimit në raste të ndryshme.
Për pasojë, kjo procedurë është më e ngarkuar se përdorimi i Sistemit të
Menaxhimit të Çështjeve, i cili gjeneron në mënyrë automatike si kujtesat
për shtetet anëtare dhe njoftimin për Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave
kur shteti anëtar merr një vendim për të fshirë ose për të ruajtur të dhënat
personale.
2.6.

Siguria dhe konfidencialiteti i përpunimit dhe përgjegjësia për
përpunimin e paautorizuar dhe jo korrekt të të dhënave

Neni 22 i Vendimit të Eurojust-it merret me temën e sigurisë së të dhënave,
duke përcaktuar detyrimet qoftë të Eurojust-it dhe të shteteve anëtare lidhur
me të dhënat e transmetuara nga Eurojust-i për të mbrojtur të dhënat personale kundër shkatërrimit rastësor ose të paligjshëm, humbjes aksidentale
ose dhënies së paautorizuar të të dhënave, ndryshimeve, dhe aksesit, si dhe
kundër çdo forme tjetër të paautorizuar të përpunimit.
Siç kërkohet nga Neni 22.2 i Vendimit, rregullat e mbrojtjes së të dhënave të
Eurojust-it kanë përcaktuar më tej masat teknike dhe rregullimet organizative
që duhen për të zbatuar Vendimin lidhur me sigurinë e të dhënave. Në veçanti, Neni 7 i rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale e trajton këtë
çështje, duke i kërkuar Eurojust-it të zhvillojë një politikë gjithëpërfshirëse
sigurie, duke marrë parasysh ndjeshmërinë e punës së kryer nga njësia e bashkëpunimit gjyqësor, duke përfshirë rregulla për klasifikimin e dokumenteve,
skanimin e personelit që punon për Eurojust-in dhe masa në rastet e shkeljeve
të sigurisë.
Në fakt, Eurojust-i ka pasur rregulla dhe politika sigurie që prej vitit 2007, të
cilat janë plotësuar nga politika dhe procedura të ndryshme, duke përfshirë
rregullat dhe procedurat për kontrollet për sigurinë për stafin dhe një procedurë për menaxhimin e incidenteve që prej datës 3 dhjetor 2008, të miratuar nga Drejtori Administrativ i Eurojust-it. Kjo procedurë për menaxhimin e
incidenteve parashikon detyrimin për informimin e Zyrës për Mbrojtjen e të
Dhënave për të gjitha rastet kur një incident prek potencialisht të dhënat personale. Në rast se janë cenuar të dhënat personale të individit nga incidenti
në fjalë, subjektet e të dhënave informohen rreth situatës pas përfundimit të
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hetimit, në përjashtim të rasteve kur dhënia e këtij lloji informacioni mund të
shkaktojë dëmtim serioz për organizatën.
Për më tepër, rregullat për mbrojtjen e të dhënave ia dedikojnë të gjithë Kreun
III çështjeve të sigurisë së të dhënave, duke trajtuar çështje të lidhura me
përpunimin e të dhënave për çështjet e regjistruara në Sistemin e Menaxhimit
të Çështjeve, dosjet dhe auditet në sisteme të tilla për të lejuar monitorimin
e duhur të përputhshmërisë nga Zyra e Mbrojtjes së të Dhënave dhe Organi
i Përbashkët Mbikëqyrës, audite dhe kontrolle dhe akses të autorizuar për të
dhënat personale. Neni 26 rregullon aksesin e autorizuar në të dhënat personale, duke i kërkuar Eurojust-it të marrë masat e nevojshme teknike dhe të
ndërmarrë procedura organizative për të siguruar që në të dhënat personale
të përpunuara nga Eurojust-i në kuadrin e aktiviteteve të tij operative të kenë
akses vetëm anëtarët kombëtarё, asistentët e tyre, dhe stafi i autorizuar i
Eurojust-it dhe vetëm për qëllim të arritjes së objektivave të Eurojust-it. Këto
masa do të marrin parasysh qëllimet për të cilat janë mbledhur dhe janë përpunuar më tej të dhënat, nivelin e teknologjisë, nivelin e sigurisë që nevojitet
për shkak të natyrës delikate të punës së kryer nga Eurojust-i dhe të kërkesave të përcaktuara në Nenin 22 të Vendimit të Eurojust-it.
Është posaçërisht e rëndësishme të përmendim se Neni 22.3 i rregullores i
bën anëtarët kombëtarё përgjegjës për të siguruar krijimin dhe respektimin
e proceduarve të nevojshme organizative. Atyre u vihen në dispozicion nga
Eurojust-i masa teknike dhe organizative lidhur me dosjet e çështjeve dhe
këto masa duhet të respektohen me rigorozitet . Ky është një rezultat logjik
i faktit që anëtarët kombëtarё konsiderohen “kontrollues” të operacioneve të
përpunimit të të dhënave lidhur me aktivitetet e përfaqësive të tyre kombëtare39. Sigurimi është tradicionalisht njëri nga detyrimet që duhet të respektojnë
kontrolluesit për operacionet përpunuese për të cilat ata janë përgjegjës 40.
Në përputhje me Nenin 10 të Konventës 10841 të Këshillit të Evropës, Neni 24
i Vendimit të Eurojust-it rregullon regjimin e përgjegjësisë për shkak të përpunimit të paautorizuar ose jo korrekt të të dhënave. Kjo dispozitë i referohet
të drejtës kombëtare të shtetit anëtar ku gjendet selia kryesore e Eurojust-it
(në Holandë pasi selia kryesore e Eurojust-it është në Hagë42) dhe gjykatave
të të njëjtave shtete për pyetje të lidhura me përgjegjësinë pёr dëmin që i
shkaktohet një individi, dëm i cili vjen si pasojë e përpunimit të paautorizuar
dhe jo korrekt të të dhënave nga Eurojust-i.
2.7. Të drejtat e individëve
Vendimi i Eurojust-it trajton në Nenin 19 dhe 20 të drejtat e individëve lidhur
me aksesin, korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave të tyre personale. Këto të
drejta mishërohen në Nenin 8 të Konventës 108 të Këshillit të Evropës. Garancitë shtesë për subjektet e të dhënave u referohen elementëve të mëposhtëm
të këtyre të drejtave:
“çdo person ka të drejtë:
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a. të vihet në dijeni të ekzistencës së një dosje të automatizuar të të dhënave
personale, të qëllimeve kryesore për krijimin e kësaj dosje, si dhe të identitetit
dhe vendbanimit ose adresës kryesore të punës së kontrolluesit të dosjes;
b. të marrë konfirmimin, brenda intervaleve të arsyeshme dhe pa vonesa
ose tarifa të tepërta, nëse të dhënat personale të lidhura me të ruhen në një
sistem të automatizuar të dhënash si dhe t’i komunikohen këto të dhëna në
mënyrë të kuptueshme;
c. të përfitojë, sipas rastit, korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave, në rast
se ato janë përpunuar në kundërshtim me dispozitat e të drejtës kombëtare,
duke i dhënë jetë parimeve bazë të parashikuara në Nenin 5 dhe 6 të kësaj
Konvente;
d. të përfitojë një mjet efektiv ligjor në rast të mospërmbushjes së një kërkese
për konfirmim, ose sipas rastit, komunikim, korrigjim, ose fshirje të të dhënave, siç përmendet në paragrafin b dhe c të këtij Neni.”
Neni 9.2 i Konventës 108 parashikon përjashtimin nga të drejtat e subjektit
mbi të dhënat në mënyrën e mëposhtme: “Derogimi nga dispozitat e Nenit 5,
6 dhe 8 të kësaj Konvente lejohet kur ky derogim parashikohet nga ligji i palës
dhe përbën masë të nevojshme në një shoqëri demokratike në interes të: a)
mbrojtjes së sigurisë shtetërore, të sigurisë publike, interesave financiare të
shtetit, ose të ndjekjes së çështjeve penale.”
2.7.1. Të drejtat e individëve dhe nevojat për bashkëpunim gjyqësor43
Neni 9.2 i Konventës 108, të përmendur më sipër, përbën shembull të qartë
për balancim, nga njëra anë, të të drejtave themelore të individëve lidhur me
të dhënat e tyre personale, me nevojat për zbatimin e ligjit në kuadrin e aktiviteteve policore dhe gjyqësore, nga ana tjetër.
Ushtrimi i të drejtave të individëve në kuadrin e punës së policisë kombëtare
dhe sistemeve të drejtësisë kërkon marrjen parasysh të rrethanave specifike
të çdo kërkese, duke shqyrtuar statusin aktual të hetimeve ose ndjekjeve
penale. Është shumë e rëndësishme të shqyrtohet nevoja për garantimin e
këtyre të drejtave, ndërkohë që nuk cenohen hetimet ose ndjekjet penale në
proces e sipër. Shembujt e mëposhtëm kanë si synim të nxjerrin në pah kompleksitetin e këtyre situatave.
2.7.1.1. E drejta për informim
Neni 10 dhe 11 i Direktivës 95/46/EC merret me informacionin që i duhet
dhënë subjektit të të dhënave në momentin e mbledhjes së të dhënave personale, ose të paktën në kohën e regjistrimit të këtyre të dhënave. Gjithsesi,
zbatimi i këtij parimi ngre disa çështje nga perspektiva praktike e punës operative e Eurojust-it.
• Një ndër shembujt tipikë me të cilët merret Eurojust-i është i ashtuquajturi
“dërgim i kontrolluar”. Autoritetet e zbatimit të ligjit mund të jenë në dijeni të
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një automjeti të caktuar që transporton drogë nga njëri shtet në tjetrin, por
vendosin që ta lejojnë automjetin të kalojë kufirin pa kryer arrestime për të
zbuluar se ku do të përfundojë ngarkesa dhe mundësisht për të zbuluar të
gjithë organizatën e përfshirë në trafikimin e drogës. Për të kryer këtë operacion, shpesh përdoren në të njëjtën kohë disa mekanizma mbikëqyrjeje, të
tilla si përgjimet e bisedave telefonike, pajisje për gjurmimin e automjeteve,
etj. bazuar në autorizimin e kërkuar nga organet gjyqësore të shteteve të
përfshira. Kuptohet që në raste të tilla është e pamundur që të informohet
paraprakisht ose në kohën e përpunimit subjekti i të dhënave pa cenuar hetimet penale.
• Një situatë e ngjashme ngrihet dhe në rastet që përfshijnë përgjimet telefonike, të cilat nuk përbëjnë një praktikë të pazakontë në fazat e hershme të
hetimit. Qartazi subjekti ose subjektet e të dhënave nuk mund të informohen
kur përgjimi i telefonatave është autorizuar nga autoritetet gjyqësore. Mund
të ketë pikëpyetje lidhur me faktin nëse është e arsyeshme të informohen
të gjithë personat të cilët kanë marrë në telefon ose janë marrë në telefon
nga një person që është nën përgjim dhe të viihen në dijeni se bisedat e tyre
përgjohen në vazhdën e një hetimi edhe në rast se hetimi ka çuar në veprime
të tilla pas autorizimit nga autoritetet gjyqësore, siç është rasti në të drejtën
gjermane. Fakti që personat e lidhur me personin objekt përgjimi njoftohen
për përgjimin e dikujt që ata njohin në kuadrin e një hetimi penal mund të
ketë efekt të konsiderueshëm negativ mbi reputacionin e këtij personi, edhe
në rast se hetimi nuk ka përfunduar në pasoja juridike për këtë individ.
2.7.1.2. E drejta për akses në të dhënat personale
Nenet 12 dhe 13 të Direktivës 95/46/EC trajtojnë çështjen e aksesit në të
dhënat personale. Në praktikën e hetimeve ndërkombëtare, vetëm fakti i konfirmimit se një organ i caktuar ka të dhëna për një person ka ndikim negativ
mbi vijimin e hetimeve.
Për shembull, nëse një person merr konfirmim për faktin se Eurojust-i ka përpunuar informacion për të, ai/ajo merr de facto konfirmim për ekzistencën e
hetimit ndërkombëtar lidhur me të, dhe mundësisht, aty ku është e mundur,
merr dhe informacion për organizatën në të cilën ai/ajo punon. Ky njoftim
mund të çojë në ndryshime të strukturës organizative të sjelljes, duke cenuar vijimin e hetimeve. Në praktikë, përjashtimet përdoren relativisht shpesh. Praktika të tilla si aksesi i tërthortë janë të shpeshta në sektorin e ish
“shtyllës së tretë” dhe lejohen ende në kuadrin e vendimit kuadër “të shtyllës
së tretë”44.
Në Nenin 19.7 Vendimi i Eurojust-it përmban një dispozitë e cila trajton situatat ku mohohet aksesi, ose ku nuk përpunohen të dhëna personale lidhur me
aplikuesin nga Eurojust-i. Në raste të tilla, Eurojust-i thjesht njofton aplikuesin
se Eurojust-iai ka kryer kontrolle, pa dhënë asnjë informacion që mund të zbulojë nëse aplikuesi është i njohur ose jo për të. Kjo dispozitë do të shpjegohet
në më shumë detaje më poshtë në këtë botim.
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2.7.1.3. E drejta për të kundërshtuar
Duket qartë se pse Neni 14 i Direktivës 95/46/EC, i cili trajton të drejtën e subjektit të të dhënave për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave personale,
nuk mund të zbatohej në sektorin e ish “shtyllës së tretë”.
2.7.2. Rregullimi i të drejtave individuale në Eurojust
Sipas Nenit 19 të vendimit të Eurojust-it, individët kanë të drejtë të aksesojnë
të dhënat e tyre personale të përpunuara nga Eurojust-i bazuar në kushtet e
parashikuara në këtë nen, ose të kërkojnë që të kontrollohet ky lloj informacioni për ta. Për ushtrimin e kësaj të drejte nuk duhet të paguhet asnjë lloj
pagese. Për të ushtruar këtë të drejtë aksesi, subjektet e të dhënave duhet t’ia
paraqesin kërkesat e tyre me shkrim ose Eurojust-it, ose një organi përgjegjës
në një ndër shtetet anëtare; më pas autoriteti përgjegjës ia transferon kërkesën Eurojust-in. Eurojust-it i kërkohet të trajtojë plotësisht çdo kërkesë
brenda tre muajsh nga depozitimi i saj.
E drejta e aksesit ushtrohet në përputhje me ligjin e shtetit anëtar që ka bërë
kërkesën. Gjithsesi, Eurojust-i mund të refuzojë të japë akses në informacionin e subjektit të të dhënave në rast se:
(a) ky akses mund të cenojë një ndër aktivitetet e Eurojust-it;
(b) ky akses mund të cenojë hetimet kombëtare; ose
(c) ky akses mund të cenojë të drejtat dhe liritë e palëve të treta.
Në përputhje me Nenin 19.3 të Vendimit të Eurojust-it, individët kanë të drejtë
t’i kërkojnë Eurojust-it të korrigjojë, bllokojë ose fshijë të dhënat rreth tyre
në rast se të dhënat janë të pasakta ose të paplota, ose dhënia ose ruajtja e
të dhënave bie në kundërshtim me Nenin 19 të Vendimit të Eurojust-it. Për të
ushtruar këto të drejta, individët duhet t’i dërgojnë një kërkesë me shkrim Eurojust-it ose njërit ndër autoriteteve përgjegjëse të listuar në faqen e internetit45 të Eurojust-it. Individët mund të zgjedhin se cilit prej këtyre autoriteteve
t’ia dërgojnë kërkesën. Përzgjedhja ka pasoja të rëndësishme për kërkesën,
pasi të drejtat e subjektit të të dhënave ushtrohen në përputhje me të drejtën
e shtetit anëtar ku gjendet autoriteti. Në rast se subjekti i të dhënave nuk
kënaqet me vendimin e Eurojust-it, ai/ajo mund ta apelojë vendimin para Organit të Përbashkët të Mbikëqyrjes. Ky organ shqyrton nëse vendimi i marrë
nga Eurojust-i është në përputhje me Vendimin e Eurojust-it dhe me rregullat
për mbrojtjen e të dhënave.
2.7.3. Çështje që lidhen me zbatimin e Nenit 19.7 të Vendimit të Eurojust-it
Neni 19.7 i Vendimit të Eurojust-it parashikon si më poshtë: “Nëse mohohet aksesi, ose në rast se Eurojust-i nuk ka përpunuar të dhëna personale
të lidhura me aplikuesin, atëherë Eurojust-i e njofton aplikuesin se ka kryer
kontrolle pa dhënë asnjë informacion që mund të zbulojë nëse aplikuesi është
i njohur ose jo për të.”
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Neni rregullon mënyrën sesi të menaxhohet një kërkesë për akses në rast se
nuk janë përpunuar të dhëna personale. E drejta e përgjithshme e aksesit, e
përcaktuar në Nenin 19.1 të Vendimit të Eurojust-it parashikon se kjo e drejtë
duhet të ushtrohet bazuar në kushtet e Nenit 19. Bazuar tek Neni 19.4, refuzimi për dhënien e aksesit është i mundur vetëm bazuar në kushtet e përmendura në këtë paragraf.
Neni 19.7 parashikon se në situatat e mohimit të aksesit (në kushtet specifike
të parashikuara në Nenin 19.4), ose në rast se nuk janë përpunuar të dhëna
personale, Eurojust-i ka detyrimin për të njoftuar aplikuesit rreth kontrolleve
pa bërë të ditur nëse ai/ajo është i/e njohur. Gjithsesi, kjo dispozitë nënkupton po ashtu se kërkesa duhet të trajtohet individualisht, pasi ajo kërkon që
Eurojust-i të kryejë kontrolle në të gjitha çështjet. Si rezultat, në të dyja situatat, aplikuesit i jepet siguri që kërkesa e tij/saj do të trajtohet rast pas rasti,
megjithëse aplikuesi nuk do të informohet nëse ai/ajo është i/e njohur.
2.7.3.1. Raison d’être e Nenit 19.7
Kur u negociua Vendimi i Eurojust-it, Këshilli shqyrtoi me kujdes formulimin
e Nenit 19.7, duke krijuar formulimin aktual të tij për arsyet e mëposhtme:
dispozita parandalon dhënien e një përgjigje nga Eurojust-i ku thuhet nëse
po kryhet ose jo një hetim. Kjo konsiderohet si masë për të mbrojtur hetimet
në proces dhe konsiderohet si në interesin më të mirë të luftimit të veprave
penale. Në rast se aplikuesit marrin përgjigje të ndryshme nga Eurojust-i ku
thuhet se nuk janë përpunuar të dhëna dhe se zbatohet situata e shkakut për
refuzim të parashikuar në Nenin 19.4, ata mund të marrin përgjigjet se “nuk
janë përpunuar të dhëna personale” dhe në rastin e fundit të përmendur se
“janë kryer kontrolle”.46
Ky krahasim do t’i bënte të mundur aplikuesit të arrinte në përfundimin se
në rastin e fundit, Eurojust-i ka ruajtur të dhëna për të, por që Eurojust-i
nuk është në pozitë për të lëshuar të dhënat. Për rrjedhojë, ai/ajo arrin në
përfundimin se ai/ajo është i njohur nga Eurojust-i dhe se janë kryer hetime
për aktivitetet e tij/saj. Lidhur me kompetencat e Eurojust-it, lufta e krimit
ndërkufitar përfshin zakonisht përpunimin e aktiviteteve me të dhëna me nivel të lartë ndjeshmërie. Këshilli e konsideroi me rëndësi të madhe që të mos
japë tregues për aplikuesit se ata janë vërtet objekt i hetimeve të gjera të
BE-së. Për pasojë, Këshilli e konstatoi të përshtatshme dhe përpjesëtimore
përfshirjen e një kufizimi të përgjithshëm për të drejtën për akses në Nenin
19.7 të Vendimit të Eurojust-it në rast se Eurojust-i nuk përpunon të dhëna
personale. Ky kufizim u vu në interes të mbrojtjes së sigurisë dhe sigurimit
publik, ose në interes të luftimit të veprave penale në përputhje me Nenin 9
të Konventës 108.
Ia vlen të përmendet se ekzistojnë dispozita të ngjashme në të paktën disa
sisteme kombëtare ligjore. Për shembull, Franca dhe Belgjika kanë një sistem
aksesi të tërthortë në të dhënat personale në rrethana të posaçme. Ky akses
i tërthortë ushtrohet nga një autoritet i pavarur i mbrojtjes së të dhënave. Në
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rast të këtij aksesi të pavarur, aplikuesit vetëm marrin konfirmim se janë kryer
kontrolle. Nuk ofrohet informacion tjetër shtesë, pavarësisht nëse të dhënat
janë përpunuar ose jo, dhe pavarësisht nëse aplikohet shkaku për refuzim.
Franca dhe Belgjika, si dhe Mbretëria e Madhe dhe Irlanda, kanë shqyrtuar
gjithnjë mundësinë e “as të konfirmuarit dhe as të mohuarit të mbajtjes së të
dhënave personale” dhe për pasojë, mundësinë e dhënies së një konfirmimi
të thjeshtë ku deklarohet se janë kryer kontrollet e nevojshme si çështje me
rëndësi shumë të madhe47 për aplikuesin. Aksesi i drejtpërdrejtë ka luajtur rol
të rëndësishëm gjatë negociatave të Vendimit të Eurojust-it dhe çoi përfundimisht në Nenin 19.3, për shkak se ishte e vështirë të arrihej një qasje e përbashkët për mënyrën sesi të ushtroheshin kërkesat për të aksesuar të dhënat
personale. Neni 19.3 parashikon se “Në rast se Eurojust-i mund të identifikojë
me siguri se cili organ në një shtet i ka transmetuar të dhënat në fjalë, ky
organ mund të kërkojë që e drejta e aksesit të ushtrohet në përputhje me rregullat e ligjit të atij shteti anëtar.” Edhe kjo çështje ka pasur ndikim thelbësor
tek formulimi i Nenit 19.7 të Vendimit të Eurojust-it.
Ky diskutim ka luajtur rol të rëndësishëm në negociatat për Vendimin Kuadër
për mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara në kuadrin e bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në çështjet penale48, ku Belgjika dhe Franca kërkuan
dhe morën formulimin shtesë, sipas të cilit subjekti i të dhënave ka të drejtë
të marrë konfirmim nga kontrolluesi, ose nga organi kombëtar mbikëqyrës, ku
deklarohet vetëm nëse të dhënat personale që lidhen me të, janë në proces
përpunimi, ose ku konfirmohet se janë kryer të gjitha verifikimet e nevojshme49.
2.7.3.2. Rastet e apelit të shqyrtuara nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
Siç u përmend dhe më sipër, individët të cilët nuk janë të kënaqur me përgjigjen e dhënë nga Eurojust-i pas kërkesës së tyre për ushtrimin e të drejtave
të tyre mbi të dhënat personale mund të depozitojnë një kërkesë për apel tek
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës50. Për të depozituar një ankesë, subjektet e të
dhënave duhet të depozitojnë një kërkesë me shkrim tek Sekretariati i Organit
të Përbashkët Mbikëqyrës brenda 30 ditësh nga marrja e vendimit të Eurojustit lidhur me ushtrimin e të drejtave për subjektin e të dhënave. Kjo kërkesë
duhet të theksojë bazën e ankesës, e cila duhet të shoqërohet me dokumentet
e disponueshme mbështetëse.
Kur Sekretariati i Bordit të Përbashkët Mbikëqyrës merr një ankesë, ai bën
me dije marrjen e saj brenda katër javësh nga dita e depozitimit dhe jep informacione të përgjithshme për procedurën e apelimit, e cila përshkruhet në
detaje në Nenet 11 deri në 26 të Aktit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
të Eurojust-it, datë 23 qershor 2009, i cili parashikon rregullat e funksionimit
të këtij organi (të cilat shpesh njihen si “Rregullorja e Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës”)51.
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës ka nxjerrë disa vendime për ankesat e marra
lidhur me zbatimin e Nenit 19.7 të Vendimit të Eurojust-it. Ato kanë pasur
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ndikim mbi praktikat e Eurojust-it dhe pa dyshim meritojnë të diskutohen në
këtë kuadër. Në Vendimin e tij, datë 26 prill 200752 në çështjen e apelit të Z.
S, Organi i Përbashkët i Mbikëqyrjes bëri interpretimin e Nenit 19.7, duke parashikuar se “vetëm njoftimi i një aplikuesi për të cilin nuk janë përpunuar të
dhëna personale nga Eurojust-i duke thënë se është kryer ‘kontrolli’, pa bërë
me dije rezultatet e kontrollit, çon në mohim të aksesit në të dhënat personale. Ky mohim nuk parashikohet në Nenin 19.4 të Vendimit të Eurojust-it dhe
për pasojë, bien ndesh me këtë dispozitë. Asnjë nga arsyet e përmendura në
Nenin 19.4 të Vendimit të Eurojust-it për mohimin e aksesit në të dhënat personale për një aplikues për të cilin nuk janë përpunuar të dhëna nga Eurojust-i
(...) në të gjitha rastet kur një individ kërkon akses në të dhënat personale të
përpunuara nga Eurojust-i, duke përfshirë dhe ato raste kur nuk ka të dhëna
të përpunuara, Kolegji i Eurojust-it duhet të vendosë në rast se në një çështje
specifike bërja me dije e të dhënave, ose mosekzistenca e të dhënave të përpunuara nga Eurojust-i lidhur me aplikuesin mund të bjerë ndesh me interesat
e Eurojust-it, ose me interesat e njërit nga shtetet anëtare. Në rast se nuk
është kështu, Eurojust-i i bën me dije individit të dhënat e kërkuara, ose e
informon atë se në fakt Eurojust-i nuk ka të dhëna që lidhen me të”.
Pas këtij vendimi të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, Kolegji vendosi t’i jepte
Z. S, individit që ishte ankuar, konfirmimin se për të Eurojust-i nuk kishte përpunuar të dhëna personale. E njëjta qasje u përdor nga Kolegji i Eurojust-it në
çështjen e mëvonshme të Z. K, i cili e çoi çështjen në Gjykatën e Drejtësisë së
Bashkimit Evropian. Në vendimin datë 25 nëntor 2010 në çështjen T-277/10AJ,
K k. Eurojust-it, Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian e vlerësoi shumë
pozitivisht faktin se Eurojust-i i kishte dhënë individit informacion se për të
nuk ishin përpunuar të dhëna personale. Gjykata konstatoi se Eurojust-i jo
vetëm që i kishte plotësuar siç duhet kërkesat e Nenit 19(7) të Vendimit të
Eurojust-it, por edhe i kishte tejkaluar parashikimet e tij pasi kishte dhënë një
përgjigje të detajuar për pretendimet e aplikuesit duke thëne se Eurojust-i53
nuk kishte përpunuar të dhëna personale të lidhura me të.
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës ka trajtuar kohët e fundit çështjen e mëposhtme, e cila përfshin po ashtu zbatimin e Nenit 19.7 të Vendimit të Eurojustit. Vendimi për çështjen e Z. T54 u mor më 7 prill 2011. Në këtë çështje, Organi
i Përbashkët Mbikëqyrës e mirëpriti faktin që Kolegji i Eurojust-it e shqyrtoi
kërkesën e Z. T në mbledhjen e tij plenare dhe që u zhvillua një diskutim i detajuar lidhur me të gjitha aspektet e çështjes në fjalë. Në fakt, diskutimi i fakteve u bë sipas procedurës së sugjeruar nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
në rastin e çështjes së Z. S. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës u shpreh se i vinte
keq që “vendimi i Eurojust-it nuk duket se merr parasysh interesat specifike
në këtë çështje, ose ndikimin e dhënies së përgjigjes standarde mbi subjektin
e të dhënave. As përgjigja e Eurojust-it për subjektin e të dhënave, dhe as
komentet me shkrim që i janë dorëzuar Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
nuk përmbajnë konstatime sesi dhënia e të dhënave nga Eurojust-i ose mosekzistenca e të dhënave të lidhura me aplikuesin në Eurojust mund të prekin
interesat e Eurojust-it ose të shteteve anëtare.”
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Vendimi i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës duket se i jep peshë domethënëse
faktit që Z. T nuk kishte aplikuar vetëm për akses në të dhënat e tij, por kishte
kërkuar po ashtu fshirjen, bllokimin dhe komunikimin e këtyre të dhënave për
palët e treta. Sipas vendimit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës “ushtrimi i
këtyre të drejtave shtesë bëhet i pamundur nëpërmjet përgjigjes standarde
që jepet nga Eurojust-i, ndërkohë që nuk janë dhënë prova për cenimin e
ndonjë interesi të Eurojust-it ose të njërit nga shtetet anëtare në rast se Eurojust-i do të informonte aplikuesin për rezultatet e kontrolleve të kryera. Është
pikërisht kështu duke pasur parasysh faktin që Eurojust-i nuk ka të dhëna
personale lidhur me individin dhe nuk është i implikuar në asnjë nga proceset
gjyqësore në të cilat Z. T është i përfshirë në shtetet anëtare, kështu që nuk
rezulton se ka ndonjë dëmtim të mundshëm për Eurojust-in nëse e informon
subjektin e të dhënave se nuk posedon të dhënave për aplikuesin.”
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës vendosi në këtë mënyrë55 që Eurojust-i duhet
ta pajisë individin me “një përgjigje të qartë dhe të pandërlikuar për faktin se
Eurojust-i nuk ka përpunuar të dhëna personale për të dhe të qartësojë se,
për pasojë, nuk ka Eurojust-i nuk ka bazë për ushtrimin e ndonjërës nga të
drejtat e tjera të atakuara nga individi.”
Në përmbyllje, vendimi i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës nuk e vuri në dyshim faktin që Eurojust-i e kishte respektuar ligjin. Për më tepër, vendimet e
Organit të Përbashkët Mbikëqyrës arsyetonin se Neni 19.7 duhet të zbatohet
bazuar në një ekzaminim të plotë të rrethanave të çdo çështje dhe se informacioni nëse të dhënat personale janë përpunuar ose jo nga Eurojust-i i duhet
dhënë personit të interesuar, me kusht që të mos jenë në rrezik interesat e
Eurojust-it ose të shteteve anëtare.

3. Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve në Eurojust56
Vendimi fillestar i Eurojust-it i referohej vetëm përpunimit të të dhënave personale në dosjet e përkohshme të punës (dosjet e çështjes) dhe në indeks, ku
përfshihen vetëm disa zëra informacioni që lehtësojnë identifikimin e çështjes;
ai përmend shtetet e përfshira, llojet e krimeve dhe jo më shumë se kaq57.
Rregullat për mbrojtjen e të dhënave të Eurojust-it prezantuan në Nenin 23
konceptin e SMÇ-së, duke përfshirë Dosjet e Përkohshme të Punës dhe Indeksin. Kreu III i rregullave për mbrojtjen e të dhënave58 rregullon në detaje aspekte të ndryshme të përpunimit të të dhënave personale në SMÇ, i cili është
bërë instrumenti kyç për përpunimin e të dhënave personale në Eurojust.
Vendimi i Eurojust-it, i rishikuar, ngre disa çështje të rëndësishme lidhur me
Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve. Në disa raste, dispozitat e reja vetëm sa
“importojnë” nene nga rregullat e mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it tek
Vendimi. Gjithsesi, në disa raste në tekst shtohen dhe elementë të rinj, disa
prej të cilëve me pasoja të rëndësishme.
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3.1. Projektimi i Sistemit të Memanxhimit të Çështjeve
Projektimi aktual (zgjidhja arkitekturore) e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve bazohet në Vendimin e Eurojust-it dhe në rregullat e mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it. Në fakt, Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve është zhvilluar
njëkohësisht me rregullat e Eurojust-it për mbrojtjen e të dhënave. Sistemi
është ndërtuar në mënyrë të tillë që i bën të mundur Eurojust-it:
• të arrijë objektivat operative dhe të realizojë kompetencat e tij (Neni 3 dhe
4 i Vendimit të Eurojust-it), duke mbështetur metodën e punës së Eurojust-it
(nëpërmjet Anëtarëve Kombëtarë ose Kolegjit);
• të kryejë detyrat e tij (nëpërmjet anëtarëve kombëtarë dhe Kolegjit, Neni 6
dhe Neni 7 i Vendimit të Eurojust-it);
• të zbatojë dispozitat për mbrojtjen e të dhënave (Nenet 14, 15, 16, 17 dhe
21 të Vendimit të Eurojust-it). Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve u projektua
duke marrë parasysh si dispozitat për mbrojtjen e të dhënave tek Vendimi i
Eurojust-it dhe rregullat e mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it. Projektimi
lehtëson përputhshmërinë me bazën ligjore ndërkohë që parandalohen shumë
shkelje potenciale të rregullave të mbrojtjes së të dhënave. Në sistem mund
të futen vetëm klasa të paracaktuara të dhënash, duke penguar futjen e të
dhënave të palejueshme. Për shembull, Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve
është ndërtuar në mënyrë të tillë që të lejojë përpunimin e vetëm atyre kategorive të të dhënave të përmendura në Nenin 15. Përputhshmëria sigurohet
dhe lidhur me njoftimin e Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, të
cilat gjenerohen automatikisht nga sistemi.
Në fakt, siç është përmendur dhe më sipër, në kohën kur u ndryshua Vendimi i
Eurojust-it, disa nga dispozitat e rregullave për mbrojtjen e të dhënave lidhur
me përpunimin e të dhënave personale në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve (Neni 23, 24, 26 dhe 29) u “importuan” në Vendimin e Eurojust-it për t’i
dhënë një status më të lartë rregullimit të Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve
dhe për të siguruar përputhshmëri të plotë ndërmjet këtyre dy instrumenteve
ligjore.
3.2. Kuadri ligjor lidhur me Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve
Neni 16 i Vendimit të Eurojust-it përcakton krijimin e Sistemit të Menaxhimit
të Çështjeve dhe përshkruan qëllimin për të cilin përdoret ky sistem. Sistemi
i Menaxhimit të Çështjeve është projektuar si sistemi informativ i Eurojust-it,
i cili mbështet:
• menaxhimin dhe koordinimin e hetimeve dhe ndjekjeve penale në të cilat
ofron ndihmën Eurojust-i, në veçanti duke krahasuar dhe kërkuar informacion
(Neni 16.2(a) i Vendimit të Eurojust-it). Në praktikë, kjo do të thotë se sistemi
zbaton ciklin e çështjeve të Eurojust-it (regjistrimin e çështjeve, planifikimin e
takimeve dhe shkëmbimin e mesazheve), bën të mundur përqasjen e referen-
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cave ndërmjet subjekteve (personave, vendeve, etj.) dhe zbulimin automatik/
manual të lidhjeve potenciale ndërmjet çështjeve;
• lehtëson aksesin në informacion për hetime dhe ndjekje penale në proces (Neni 16.2(b) i Vendimit të Eurojust-it). Në praktikë kjo do të thotë se
Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve lehtëson dhe forcon ndërveprimin ndërmjet anëtarëve kombëtarë (nëpërmjet ndarjes së informacionit dhe dhënies
së aksesit në Dosjet e Përkohshme të Punës dhe/ose nëpërmjet hedhjes së
informacionit në Indeks, nga ku informacioni mund të shihet nga të gjithë përdoruesit e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve), si dhe nëpërmjet prodhimit
të statistikave të nevojshme lidhur me ngarkesën e Eurojust-it;
• lehtëson monitorimin e ligjshmërisë dhe të përputhshmërisë me dispozitat e
Vendimit lidhur me përpunimin e të dhënave personale (Neni 16.2 (c) i Vendimit të Eurojust-it). Në fakt, Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve mbështet dhe
thekson zbatimin e Vendimit të Eurojust-it dhe të rregullave të mbrojtjes së
të dhënave të Eurojust-it, ndërkohë që e thjeshtëson përputhshmërinë me të
dyja organet e legjislacionit.
Neni 16.6 i Vendimit të Eurojust-it e ndalon krijimin e çdo dosje të automatizuar të dhënash të ndryshme nga Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve. Kjo dispozitë thekson konceptin bazë të Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve, që është:
– krijimi i një sistemi të vetëm informacioni që përmban informacion gjyqësor,
i cili funksionon në mënyrë efektive për të mbështetur organet kombëtare për
të luftuar krimin e rëndë të organizuar ndërkufitar.
Neni 16.5 i Vendimit të Eurojust-it parashikon se “gjatë kryerjes së detyrave të tyre në përputhje me këtë Vendim, anëtarët kombëtarë të Eurojust-it
mund të përpunojnë të dhëna për çështje individuale për të cilat ata punojnë
në Dosje të Përkohshme Pune.” Në këtë aspekt, është e drejtë që Neni 16(a)
i Vendimit të Eurojust-it të mbulojë çështjen e pronësisë së informacionit në
Dosjet e Përkohshme të Punës, si dhe të përcaktojë rregullat për aksesin e
Dosjeve të Përkohshme të Punës.
Në përputhje me Nenin 16(a)(1) të Vendimit të Eurojust-it, anëtari kombëtar
është përgjegjës për menaxhimin e Dosjeve të Përkohshme të Punës të hapura prej tij/saj. Lidhur me përpunimin e informacionit, kjo dispozitë thekson
se anëtari kombëtar është i detyruar të menaxhojë Dosjen e Përkohshme të
Punës të hapur prej tij/saj. Lidhur me përpunimin e informacionit, kjo dispozitë thekson se anëtari kombëtar është i detyruar të hapë një Dosje të
Përkohshme Pune për çdo rast që atij/asaj i transmetohet informacion, për
sa kohë që transmetimi i informacionit është në përputhje me këtë Vendim,
ose me instrumentet e përmendura në Nenin 13. Për më shumë, ky nen parashikon të drejtën e shtetit anëtar, si pronari i informacionit të përpunuar
në një Dosje të Përkohshme Pune të caktuar, për të vendosur për shkallën e
aksesit që do t’u jepet anëtarëve të tjerë kombëtarë, ose stafit të autorizuar
të Eurojust-it.
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Ky parim është objekt i rregullimeve të tjera shtesë të parashikuara në Nenin
24.3 të rregullores së mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it, i cili parashikon
se Eurojust-i krijon një sistem automatik të menaxhimit të çështjeve, i cili u
lejon anëtarëve kombëtarë të mbajnë të kufizuara të dhënat personale që përpunojnë në një Dosje të Përkohshme Pune, dhe t’u japin akses anëtarëve të
tjerë kombëtarë të përfshirë në çështje me të cilat lidhet dosja pjesërisht ose
plotësisht. Në praktikë, i gjithë informacioni i marrë dhe i poseduar nga anëtari kombëtar në një Dosje të Përkohshme Pune të caktuar aksesohet vetëm nga
ky anëtar kombëtar (pjesa lokale e Dosjes), i cili ka akses për të lexuar dhe
për të shkruar në të.
Megjithatë, Neni 16(a)(1) i Vendimit të Eurojust-it dhe Neni 24.3 i rregullores
për mbrojtjen e të dhënave të Eurojust-it i japin anëtarit kombëtar të drejtë
për të vendosur, bazuar në nevojat e tij/saj operative, se me kë ta ndajë informacionin që përmban Dosja e Përkohshme e Punës. Neni 24.3 i rregullores për
mbrojtjen e të dhënave të Eurojust-it parashikon se Sistemi i Menaxhimit të
Çështjeve u lejon anëtarëve kombëtarë të përcaktojnë elementët specifikë të
të dhënave personale dhe jo personale në të cilat ata dëshirojnë t’i japin akses
një anëtari ose disa anëtarëve të tjerë kombëtarë, asistentit ose asistentëve të
tyre, ose anëtarëve të autorizuar të përfshirë në trajtimin e çështjes. Anëtarët
kombëtarë mund të përzgjedhin po ashtu ato kategori informacioni që duan të
fusin në Indeks, në përputhje me Nenin 14 dhe 15 të Vendimit të Eurojust-it,
për aq kohë sa në indeks të futen minimalisht elementët e mëposhtëm: referenca tek Dosja e Përkohshme e Punës; llojet e krimit(-eve); shtetet anëtare,
organizatat ndërkombëtare dhe organet dhe/ose autoritetet e shteteve të tjera të përfshira; përfshirja e Komisionit Evropian, ose e organeve dhe subjekteve të BE-së; dhe objektivat dhe statusi i çështjes (çështje e hapur/e mbyllur).
Dispozitat e përmendura më sipër konfirmojnë vetëm idenë bazë të Sistemit
të Menaxhimit të Çështjeve, pra të të pasurit të informacionit në dispozicion,
të gatshëm për t’u shkëmbyer dhe për t’u ndarë, për të stimuluar dhe për
të forcuar bashkëpunimin gjyqësor në çështjet për të cilat ka kompetencë
Eurojust-i. Kjo bëhet shumë e rëndësishme po të marrim parasysh Nenin 12,
13 dhe 13(a) të Vendimit të Eurojust-it. Objektivi i Nenit 13 dhe 13(a) është
të përcaktojë një qark informacioni nga shtetet anëtare tek Eurojust-i dhe
nga Eurojust-i tek shtetet anëtare. Ky qark duhet të përmirësojë sinergjitë
ndërmjet Eurojust-it dhe shteteve anëtare duke nxitur një shkëmbim më të
ngushtë dhe më të plotë informacioni ndërmjet shteteve anëtare dhe Eurojust-it. Nga pikëpamja e mbrojtjes së të dhënave, është e rëndësishme që
qëllimi për të cilin ofrohet informacioni të jetë i ndryshëm nga informacioni që
merr Eurojust-i për të ofruar bashkëpunim, koordinim ose mbështetje të menjëhershme për organet kombëtare. Informacioni i dhënë bazuar në këtë nen,
përveçse kur specifikohet ndryshe, nuk konsiderohet kërkesë për ndihmë. Ai
përbën informacion shtesë që mund të nxisë përfshirjen e Eurojust-it në një
fazë më të vonë, ose që mund t’i bëjë të mundur Eurojust-it të zbulojë lidhjet
ekzistuese ndërmjet hetimeve në proces në shtete të ndryshme anëtare për
shkak të aftësive lidhëse të Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve të Eurojust-it.
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Duke reflektuar mbi rolin e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve në këtë
kuadër, ia vlen të theksohet se Vendimi i Eurojust-it përcakton një sistem
kontributesh dhe rezultatesh. Bazuar në Nenin 13 të Vendimit të Eurojust-it,
informacioni merret nga një shtet anëtar (kontributi), hidhet në Sistemin e
Menaxhimit të Çështjeve dhe më pas analizohet. Si hap pasardhës, në përputhje me Nenin 13(a), Eurojust-i i jep komente shteteve anëtare qoftë në
formën e informacionit të lidhur me çështjen (produkt operativ), dhe/ose në
formën e informacionit taktik ose strategjik. Pra, hedhja e informacionit në
Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve bëhet element bazë për suksesin në zbatimin e detyrimeve të Nenit 13(a) të Vendimit të Eurojust-it.
Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve është një element i domosdoshëm i punës
së Eurojust-it. Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve bëhet edhe më shumë i
rëndësishëm në dritën e Vendimit të Eurojust-it, i rishikuar, i cili prezanton
mundësinë e Sistemit Kombëtar të Koordinimit të Eurojust-it (ENCS)59 të ketë
akses në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve. Ky element i ri, i kombinuar
me nevojën për të përpunuar llojet e reja të të dhënave nga Neni 13 dhe për
t’u dhënë komente shtetit/shteteve anëtare sa më parë të jetë e mundur,
nënkupton në praktikë që Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve është element
thelbësor për zbatimin e Vendimit të rishikuar të Eurojust-it.
3.3. Aksesi i autorizuar tek Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve
Neni 18 i Vendimit të Eurojust-it titullohet Aksesi i Autorizuar në të Dhënat
Personale. Ai parashikon se vetëm anëtarët kombëtarë, zëvendësit dhe asistentët e tyre, anëtarët e Sistemit Kombëtar të Koordinimit të Eurojust-it (për
aq kohë sa ata janë të lidhur me Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve në përputhje me Nenin 12.6 të Vendimit) dhe stafi i autorizuar i Eurojust-it mund
të ketë akses tek të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i. Këto të
dhëna mund të përdoren vetëm për të arritur objektivat e Eurojust-it brenda
afateve kohore të parashikuara në Nenin 16, 16(a) dhe 16(b).
Brenda Eurojust-it, sistemi i autorizimeve nga anëtarët kombëtarë për stafin
që punon në departamentin e tyre, që prej tetorit të vitit 200460 është organizuar në përputhje me Nenin 26 të rregullores për mbrojtjen e të dhënave61.
Anëtarët kombëtarë të cilët dëshirojnë të autorizojnë një person që punon
në departamentin e tyre (një zëvendësanëtar kombëtar, asistent, sekretar,
analist çështjesh ose asistent për menaxhimin e çështjes) të kenë akses në
Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve duhet të plotësojnë një formular ku jepet
emri dhe funksioni i personit, si dhe niveli i aksesit të dhënë, dhe i dorëzojnë
formularin e nënshkruar Zyrës së Mbrojtjes së të Dhënave. Zyra e Mbrojtjes
së të Dhënave shprehet nëse autorizimi është në përputhje me kërkesat e
Vendimit të Eurojust-it, dhe në rast se plotësohen kërkesat, e nënshkruan
formularin dhe ia dërgon atë Njësisë për Menaxhimin e Informacionit në Eurojust, e cila më pas i jep akses individit të caktuar nga anëtari kombëtar në
Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve. Është e rëndësishme të theksohet se
personi ose personat e autorizuar nga një anëtar kombëtar kanë akses në Do-
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sjet e Përkohshme të Punës të zotëruara nga vetë anëtari kombëtar, në Dosjet
e Përkohshme të Punës në të cilat i është dhënë akses anëtarit kombëtar nga
një departament tjetër kombëtar për shkak të përfshirjes së tij në çështje dhe
në Indeks. Shkalla e aksesit përcaktohet nga anëtari kombëtar pavarësisht
nëse personi i autorizuar ka akses vetëm për të lexuar, ose për të shtuar dhe
për të modifikuar të dhënat.
Neni 16(b) i Vendimit të rishikuar të Eurojust-it e përfshin sistemin e autorizimeve të anëtarëve kombëtarë për Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve,
siç parashikohet në Nenin 26 të rregullores për mbrojtjen e të dhënave, e
futur në përdorim nëpërmjet Vendimit të Kolegjit të Eurojust-it të tetorit 2004
lidhur me personat që janë pjesë e sistemit kombëtar të koordinimit, ndërsa
prezanton rregulla specifike shtesë, të cilat do të kërkojnë disa ndryshime tek
Sistemi aktual i Menaxhimit të Çështjeve62.
Parimi operativ është ende nevoja për të ditur dhe kompetenca e anëtarit
kombëtar për të përcaktuar se cilat palë kanë akses në të dhënat e departamentit të tij/saj kombëtar, dhe deri në çfarë niveli jepet ky akses, siç përcaktohet në Nenin 26 të rregullores për mbrojtjen e të dhënave. Ky akses lidhet
gjithnjë me të dhënat në të cilat ka akses departamenti kombëtar i shtetit të
tij, dhe jo në të dhënat e gjithë Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve. Për pasojë, sistemi aktual i autorizimeve që përdoren nga anëtarët kombëtarë për
të lejuar akses tek Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve për personat e lidhur
me departamentin e tyre kombëtar funksionon dhe për personat në sistemet
kombëtare të koordinimit, por paragrafi i parë i Nenit 16(b) i Vendimit të rishikuar prezanton disa elementë të komplikuar.
Deri tani të gjithë përdoruesit në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve kanë
akses në të gjithë Indeksin, si dhe në të dhënat e aksesueshme nga departamenti kombëtar ku ata punojnë pa kufizime shikimi63. Neni i ri 16(b) e bën
të mundur për anëtarët kombëtarë t’i mohojnë aksesin anëtarëve të sistemit/
sistemeve kombëtare të koordinimit të shteteve të tjera anëtare për të dhënat
që kanë futur në Indeks (Neni 16(b)(1)(a)), si dhe për të dhënat që kanë
përfshirë në Dosjet e Përkohshme të Punës që zotërojnë, por për të cilat kanë
dhënë akses të pjesshëm për një departament tjetër kombëtar (Neni 16(b)(1)
(c)). Kjo në praktikë do të thotë se do të duhet të bëhet teknikisht i mundur
kufizimi i aksesit të përdoruesve në disa pjesë të Indeksit dhe në disa pjesë
të përbashkëta të dosjeve të përkohshme të punës rast pas rasti, gjë e cila
nuk ka qenë e mundur më parë. Këto mundësi të reja teknike do të duhet të
shqyrtohen kur të ndërtohen profile të reja për anëtarët e sistemit kombëtar
të koordinimit. Duhet të përcaktohet po ashtu se si do të bëhet “mohimi i
aksesit”. Në mënyrë ideale, kjo duhet të bëhet automatikisht në Sistemin e
Menaxhimit të Çështjeve, duke u lejuar anëtarëve kombëtarë ta marrin këtë
vendim kur hedhin të dhëna në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve, ose kur i
ndajnë këto të dhëna me departamente të tjera kombëtare.
Paragrafi i fundit i Nenit 16(b)(3) nënkupton kompetencën e shteteve anëtare
për të kufizimin e të drejtës për të mohuar aksesin në Indeks për një çështje
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të tyre për anëtarët e sistemit/sistemeve kombëtar/e të koordinimit të shteteve të tjera anëtare, kur kjo gjë e pengon personin nga aksesimi i dosjes së
përkohshme të çështjes për të cilën ka marrë akses nga anëtari kombëtar i
shtetit të tij.
Neni 18 u ndryshua për të shtuar individët e lidhur me Sistemin Kombëtar të
Koordinimit të Eurojust-it tek grupi i përdoruesve të cilët mund të autorizohen
të kenë akses në të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i, deri në
masën që ata autorizohen të kenë akses në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve nga anëtarët kombëtarë dhe duke mbajtur parasysh kufizimet e parashikuara në Nenin 16(b).

4.	 Mbikëqyrja e brendshme dhe e jashtme e
mbrojtjes së të dhënave
Ashtu siç u shpjegua nga Kolegji i Eurojust-it në një letër dërguar Komisioneres Reding më 23 prill 201064, zbatimi i rregullores për mbrojtjen e të dhënave të Eurojust-it mbikëqyret në nivelin e parë nga Oficeri për Mbrojtjen e të
Dhënave në Eurojust, i cili është organ i pavarur, dhe në nivelin e dytë nga
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës. Ky i fundit është mbikëqyrës i pavarur, i krijuar nga Neni 23 i Vendimit të Eurojust-it për të monitoruar në mënyrë kolektive
aktivitetet e përpunimit të të dhënave nga Eurojust-i. Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës është organi përgjegjës për monitorimin e të gjitha operacioneve
përpunuese të kryera nga Eurojust-i. Ai e ka ushtruar rolin e tij mbikëqyrës në
mënyrë aktive dhe efikase që prej fillimit të punës së tij. Përpunimi i të dhënave të lidhura me çështjet, me aspektet administrative dhe me stafin kanë qenë
objekt monitorimi gjatë inspektimeve të rregullta të tij.
4.1.	 Mbikëqyrja e brendshme e mbrojtjes së të dhënave: roli i
Oficerit të Eurojust-it për Mbrojtjen e të Dhënave
Neni 24.1 i Rregullores 45/200165 deri tani është i zbatueshëm për të gjitha
institucionet, agjencitë dhe organet që punojnë nën sektorin e ish shtyllës së
parë të BE-së. Ky nen krijon detyrimin për “të gjitha institucionet e Komunitetit dhe organet e Komunitetit të caktojnë të paktën një person si oficer
për mbrojtjen e të dhënave.” Rëndësia e rolit të oficerëve për mbrojtjen e
të dhënave është theksuar vazhdimisht nga Mbikëqyrësi për Mbrojtjen e të
Dhënave së pari në një artikull ku shqyrtohej roli i tij, botuar në nëntor të
2005-ës66 dhe, më vonë, më 24 nëntor 2010, nëpërmjet një letre që i dërgohet
të gjithë drejtorëve dhe shefave të institucioneve dhe agjencive67 të BE-së për
“Standardet Profesionale për Oficerët e Mbrojtjes së të Dhënave të Institucioneve dhe Organeve të BE-së që Punojnë sipas Rregullores (EC) nr. 45/200168.”
Ky dokument, i hartuar bashkërisht me Oficerët e Mbrojtjes së të Dhënave
të OLAF-it dhe Eurojust-it, u përfundua dhe u miratua në takimin e Rrjetit të
Oficerëve për Mbrojtjen e të Dhënave të Institucioneve dhe Organeve të BE-së
më 14 tetor 2010.
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Neni 17 i Vendimit të Eurojust-it ndoqi qasjen e Rregullores 45/2001 lidhur
me Oficerët për Mbrojtjen e të Dhënave dhe përcaktoi se “Eurojust-i do të
ketë një Oficer për Mbrojtjen e të Dhënave të emëruar posaçërisht, i cili do
të jetë anëtar i stafit. Brenda këtij kuadri, ai do të jetë nën përgjegjësinë e
drejtpërdrejtë të Kolegjit. Ai do të veprojë në mënyrë të pavarur gjatë ushtrimit të detyrave që përmenden në këtë nen.”
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave është anëtar i emëruar posaçërisht për
mbrojtjen e të dhënave nga stafi i Eurojust-it, i besuar me detyrën kryesore
të të siguruarit të ligjshmërisë dhe përputhshmërisë në mënyrë të pavarur
dhe në përputhje me dispozitat e Vendimit të Eurojust-it lidhur me përpunimin e të dhënave personale, si dhe me rregullat e tjera të zbatueshme. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave kryen kontrolle të përjavshme të Sistemit të
Menaxhimit të Çështjeve dhe përgatit raporte për këto kontrolle, raporte të
përmuajshme lidhur me respektimin e kërkesave kohore, si dhe një sondazh
të plotë vjetor për nivelin e përputhshmërisë së të gjithë organizatës (të Kolegjit dhe të administratës), të cilat përmbajnë statistika të gjera lidhur me
përputhshmërinë e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve. Oficeri për Mbrojtjen
e të Dhënave i raporton Kolegjit dhe Organit të Përbashkët Mbikëqyrës për rezultatet e sondazheve, të cilat prodhohen në përputhje me Nenin 27 të rregullave për mbrojtjen e të dhënave. Ky informacion merret parasysh nga Organi
i Përbashkët Mbikëqyrës gjatë kryerjes së detyrave mbikëqyrëse, veçanërisht
gjatë inspektimeve.
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave është audites i brendshëm i organizatës,
por kryen edhe punë të tjera. Çdo punonjës i Eurojust-it mund t’i raportojë
Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave69 një pretendim për shkelje të dispozitave
që mbulojnë përpunimin e të dhënave personale, ose mund t’i kërkojnë atij
këshilla lidhur me çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe me përpunimin e të dhënave. Në rast të një pretendimi për shkelje, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave kryen një hetim me bashkëpunimin e ngushtë të të gjitha
palëve të përfshira. Modalitetet praktike për procedurat hetimore të Oficerit
për Mbrojtjen e të Dhënave lidhur me funksionet e përshkruara në Nenin 12
të rregullores për mbrojtjen e të dhënave përkufizohen tek rregullat shtesë që
përcaktojnë disa aspekte specifike të aplikimit të rregullave për përpunimin
dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Eurojust për operacionet që nuk
lidhen me çështje, të miratuara nga Kolegji i Eurojust-it më 27 qershor 200670.
Në rast mospërputhshmërie, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave e informon
në mënyrë të drejtpërdrejtë Kolegjin dhe Drejtorin Administrativ, dhe në rast
se çështjes nuk i gjendet zgjidhja brenda përbrenda ai njofton Organin e Përbashkët Mbikëqyrës71. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të korrigjojë një
situatë, ose mund të përcaktojë masa të përgjithshme për të përmirësuar
mbrojtjen e të dhënave në Eurojust.
Një ndër detyrat më domethënëse të Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave është
që të shërbejë si urë lidhëse ndërmjet Eurojust-it dhe Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës, për t’u siguruar se anëtarët e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
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janë mjaftueshmërisht të informuar rreth aktiviteteve të Eurojust-it lidhur me
çështjet e mbrojtjes së të dhënave dhe zbatimin e rregullave të mbrojtjes së
të dhënave. Në çdo takim, Organi i Përbashkët i Mbikëqyrjes shkëmben pikëpamje me Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave, ndërsa ky i fundit i informon
anëtarët për çështjet nën shqyrtim, dhe për çështjet që mund të kërkojnë
vëmendjen e tyre në të ardhmen. Bashkëpunimi i fortë ndërmjet Oficerit për
Mbrojtjen e të Dhënave dhe Organit të Përbashkët Mbikëqyrës është me vlerë
për të dyja strukturat për të realizuar përgjegjësitë e tyre për të siguruar zbatimin dhe përqafimin e kërkesave për mbrojtjen e të dhënave.
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave lidhet me autoritete të tjera për mbrojtjen
e të dhënave, me oficerë për mbrojtjen e të dhënave të institucioneve të tjera
evropiane, me Mbikëqyrësin për Mbrojtjen e të Dhënave të Europol-it dhe me
Mbikëqyrësin Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave, duke shkëmbyer pikëpamje dhe duke ndihmuar në nxitjen e punës së Eurojust-it. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave ndjek iniciativat ligjore lidhur me mbrojtjen e të dhënave që
po planifikohen në nivelin e Bashkimit Evropian për t’u siguruar se Eurojust-i
informohet për zhvillimet dhe që mund të japë kontributet e tij për këto propozime.
4.2.	 Mbikëqyrja e jashtme e mbrojtjes së të dhënave: roli i Organit
të Përbashkët të Mbikëqyrjes së Eurojust-it
Përputhshmëria me regjimin e mbrojtjes së të dhënave të Eurojustit mbikëqyret brenda institucionit nga Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave,
por ekziston dhe një mbikëqyrës i jashtëm i pavarur, Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës. Ky organ, i përbërë nga gjyqtarë ose anëtarë me të njëjtin nivel
pavarësie72, ka detyrën shumë të rëndësishme të “të siguruarit se përpunimi
i të dhënave personale po realizohet në përputhje me këtë Vendim [Vendimin
e Eurojust-it]73.”
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës është krijuar nga Neni 23 i vendimit të Eurojust-it për të monitoruar në mënyrë kolektive aktivitetet e Eurojust-it që
përfshijnë përpunimin e të dhënave personale dhe për t’u siguruar se ato janë
kryer në përputhje me Vendimin e Eurojust-it. Për të realizuar këto detyra,
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës ka akses të plotë në të gjitha dosjet ku përpunohen këto të dhëna. Eurojust-i i jep Organit të Përbashkët Mbikëqyrës të
gjithë informacionin që kërkohet prej tij (nga dosjet) dhe e ndihmon Organin
e Përbashkët Mbikëqyrës në kryerjen e detyrave të tij në çdo mënyrë tjetër.
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës shqyrton pozicionin e Oficerit të Eurojust-it
për Mbrojtjen e të Dhënave në rast papërputhshmërie, kur Kolegji nuk e ka
zgjidhur papërputhshmërinë e përpunimit të të dhënave brenda një afati të
arsyeshëm kohor. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës shqyrton po ashtu ankesat
që i dorëzohen në përputhje me Nenin 19.8 dhe 20.2 të Vendimit të Eurojust-it dhe kryen kontrolle. Në rast se Organi i Përbashkët Mbikëqyrës është
i mendimit se një vendim i marrë nga Eurojust-i, ose përpunimi i të dhënave
prej tij nuk është në përputhje me Vendimin e Eurojust-it, çështja i dërgohet
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Eurojust-it, i cili e pranon vendimin e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Vendimet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës janë përfundimtare dhe të detyrueshme për Eurojust-in. Përveç kësaj, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës paraqet
opinionet e tij detyruese lidhur me dispozitat e mbrojtjes së të dhënave në
marrëveshjet ose në organizimet e punës me organet e BE-së, ose marrëveshjet e bashkëpunimit me shtetet e treta.
Për shkak të përbërjes së tij (gjyqtarë dhe anëtarë me pavarësi të njëjtë;
në praktikë, Komisionerë për Mbrojtjen e të Dhënave), Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës ka eksperiencë të vyer në fushën e mbrojtjes së të dhënave në
sektorin gjyqësor. Për shkak se është një institucion i vogël dhe si rrjedhojë e
praktikave joburokratike të punës, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës funksionon
me efikasitet, duke siguruar komunikim të shkëlqyer me Eurojust-in në kushtet e një buxheti shumë të kufizuar. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës realizon
inspektime të shpeshta dhe të rregullta, duke përfshirë operacione përpunuese të lidhura me çështje të zakonshme, si dhe çështje administrative, dhe
ofron raporte shumë të zgjeruara dhe të detajuara për këto inspektime, duke
ofruar gjetje dhe rekomandime. Këto raporte janë shumë të vyera për organizatën dhe theksojnë rëndësinë e përmirësimeve të mëtejshme në fushën e
mbrojtjes së të dhënave personale në Eurojust, pasi zbatimi i tyre monitorohet
nga afër prej Organit të Përbashkët Mbikëqyrës74.
Specifikat e ekspertizës së anëtarëve të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës janë
nënvizuar dhe në një Letër të Kryetarit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
për Komisioneren Reding, datë 15 dhjetor 201075: “Kombinimi i ekspertizës
në fushën e mbrojtjes së të dhënave me të kuptuarit e ‘natyrës së punës’ së
Eurojust-it është shumë i rëndësishëm dhe lejon një kuptim të shkëlqyer të
çështjeve të mbrojtjes së të dhënave në kuadrin e aktiviteteve gjyqësore,
duke e bërë institucionin të jetë plotësisht në dijeni të aspekteve të përfshira
kur trajtohen çështje të ndihmës së ndërsjellë juridike, urdhër arreste evropiane, etj.”
Në një tjetër letër për Komisioneren Reding, datë 17 dhjetor 201076, Presidenti i Kolegjit të Eurojust-it përmendi një tjetër shkak pse roli i Organit të
Përbashkët Mbikëqyrës është kaq shumë i rëndësishëm për Eurojust-in: “Do
të doja po ashtu të theksoja faktin se të dhënat e përpunuara nga Eurojust-i
vijnë nga autoritetet kombëtare të shteteve anëtare dhe pas përfundimit të
përfshirjes së Eurojust-it, të dhënat i shkojnë po të njëjtave autoritete, të
cilat përfundojnë hetimin ose ndjekjen penale. Për këtë arsye, ne besojmë se
asocimi i autoriteteve për mbrojtjen e të dhënave të shteteve anëtare, ashtu
siç garantohet aktualisht nëpërmjet sistemit të të emëruarve kombëtarë në
Organin e Përbashkët Mbikëqyrës, është jetik, në veçanti në rast se vendimet
lidhur me të drejtat e individëve (si për shembull, korrigjimi ose fshirja e të
dhënave) duhet të zbatohen në nivelin kombëtar.”
Po ashtu, është e rëndësishme që Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i Eurojust-it
të ketë kontakte të shpeshta me organe të tjera të përbashkëta mbikëqyrëse,
të marrë pjesë në takime të përbashkëta me ta, dhe të konsultohet me ta për
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çështje me interes të ndërsjellë. Këto aktivitete janë me shumë vlerë për aplikimin e unifikuar praktik të parimeve themelore të mbrojtjes së të dhënave77.
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i Eurojust-it ishte pjesë e Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve për Mbrojtjen e të Dhënave në Konferencën e
32-të Ndërkombëtare për Komisionerët për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Privatësinë, të organizuar në tetor të 2010-ës78 në Jerusalem, dhe në Konferencën Evropiane të Pranverës për Komisionerët e të Dhënave, e organizuar
nga Mbikëqyrësi Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Kryetari i Grupit
të Punës për Nenin 29 për Mbrojtjen e të Dhënave, organizuar më 5 prill në
Bruksel.
Për të rritur transparencën dhe për t’i dhënë publikut informacion të mëtejshëm për punën e tij, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës ka nisur hapjen e disa
seksioneve në faqen zyrtare të Eurojust-it në internet79 në vitin 2010, duke
dhënë informacion në të gjitha gjuhët e BE-së për të drejtën e subjekteve
të të dhënave për të kërkuar informacion dhe për procedurat e nevojshme
për ushtrimin e këtyre të drejtave. Aty përfshihet dhe lista e autoriteteve në
shtetet anëtare që mund të kontaktohen nga individët lidhur me të drejtat e
subjekteve të të dhënave për të kërkuar informacion për të dhënat personale
që përpunohen nga Eurojust-i80.

5.	 Shkëmbimi i të dhënave personale me shtetet
dhe palët e treta
5.1.	 Regjimi ligjor lidhur me shkëmbimin e të dhënave personale
me shtetet dhe me palët e treta në Vendimin e rishikuar të
Eurojust-it
Pika 21 e preambulës së vendimit të rishikuar përmend nevojën për të forcuar
kapacitetin e Eurojust-it për të punuar me palët e jashtme, duke përfshirë dhe
shtetet e treta, Europol-in, OLAF-in81, Qendrën e Përbashkët për Situatës dhe
Frontex-in82. Neni i rishikuar 26 dhe 26(a) përcakton një sistem më fleksibël
dhe më logjik të marrëdhënies me palët e treta. Ai bën dallimin ndërmjet
institucioneve të Komunitetit ose të Bashkimit, të organeve dhe të agjencive
të cilat kanë të njëjtin sistem të mbrojtjes së të dhënave dhe të rregullave
të sigurisë të bazuara në standardet evropiane, dhe që mbikëqyren siç duhet
nga EDPS, ose nga organe të tjera të pavarura, palë dhe organizata të treta,
niveli i mbrojtjes së të dhënave dhe sistemi i mbikëqyrjes së të cilëve mund të
ndryshojë dhe mund të duhet të vlerësohet rast pas rasti.
Neni 26, i cili tani merret me institucionet, organet dhe agjencitë e Komunitetit
dhe të BE-së, krijon një regjim më fleksibël në përputhje me përfundimet e
viteve të fundit në takimet e krerëve të agjencive të shtyllës së tretë të BE-së.
Regjimi i ri jo vetëm që lejon përfundimin e marrëveshjeve, por edhe përfundimin e procedurave të punës. Ai u lejon agjencive që para përfundimit të këtyre
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marrëveshjeve, të marrin, përdorin dhe të transmetojnë drejtpërsëdrejti informacion tek njëra-tjetra duke përfshirë të dhënat personale për aq kohë sa
kjo është e nevojshme për realizimin e detyrave të tyre.
Lidhur me shtetet dhe organizatat e treta, Neni i ri 26(a) ruan përgjithësisht
sistemin e ish Nenit 27 të Vendimit të Eurojust-it të 2002-it, me ndryshimet
e mëposhtme:
1. Paragrafi 3 thekson nevojën për realizimin e një vlerësimi të nivelit të mbrojtjes të një pale të tretë përpara përmbylljes së marrëveshjes, duke përfshirë
dhe dispozitat për shkëmbimin e të dhënave personale. Tani teksti i referohet
“një vlerësimi që konfirmon ekzistencën e nivelit të përshtatshëm të mbrojtjes
së të dhënave të siguruar nga ky subjekt.”
2. Paragrafi i ri numër 4 shton nevojën për përfshirjen e dispozitave për monitorimin dhe zbatimin e marrëveshjes, duke përfshirë dhe zbatimin e rregullave
për mbrojtjen e të dhënave83.
Këto dy pika, të përmendura në paragrafët 3 dhe 4 të Nenit 26, u ngritën në
raport nga Znj. Weber, Raportere e Komitetit LIBE të Parlamentit Evropian84,
por ato janë dhe gurë themeli të praktikës standarde të Eurojust-it lidhur me
marrëveshjet me palët e treta. Gjithsesi, është e sigurt që këta elementë të
mbrojtjes së të dhënave janë përfshirë në tekstin e Vendimit.
3. Neni 26(a) prezanton në paragrafët 5 dhe 6 një regjim qartësisht të
ndryshëm nga çfarë parashikohet në Nenin 26 për “organizatat simotra të
BE-së”. Në rastin e palëve të treta, Eurojust-i mund të marrë në mënyrë të
drejtpërdrejtë informacion nga kjo palë, duke përfshirë dhe të dhëna personale para ekzistencës së një marrëveshje, në rast se është e nevojshme për
kryerjen legjitime të detyrave të saj. Megjithatë, Eurojust-i mund të transmetojë vetëm informacion (duke mos përfshirë të dhënat personale) për këtë
palë përpara hyrjes së marrëveshjes në fuqi. Rrethanat bazuar në të cilat
Eurojust-i mund të transmetojë të dhëna personale për një palë të tretë përmenden qartë në paragrafin 5 të këtij neni. Ato përfshijnë si përfundimin e
marrëveshjes që është në fuqi dhe e lejojnë këtë transferim, ashtu edhe nevojën e transmetimit të të dhënave në çështje individuale për qëllimet e parandalimit ose luftimit të veprave penale për të cilat ka juridiksion Eurojust-i.
Ky formulim i ri qartëson se e vetmja metodë për transmetimin e të dhënave
personale për një palë të tretë pa marrëveshje është ajo çfarë parashikohej
në ish Nenin 27(6), tani Neni 26(a)(6): pra, vetëm në rrethana përjashtimore,
dhe nga anëtari kombëtar që vepron në kapacitetin e tij kombëtar, me synimin
e marrjes së masave urgjente për të luftuar rreziqe serioze të menjëhershme
që kërcënojnë jetën e individit ose sigurinë publike. Ekziston dhe një garanci
shtesë nga pikëpamja e mbrojtjes së të dhënave pasi këto transferime përjashtimore, të cilat deri tani nuk janë përdorur që prej fillimit të punës së Eurojust-it, duhet të dokumentohen në dosjet e përkohshme të punës të çështjes
në Sistemin e Menaxhimit të Çështjes. Duhet të informohet po ashtu dhe Ofi-
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ceri për Mbrojtjen e të Dhënave, i cili duhet të verifikojë nëse janë kryer ose
jo këto transferime në rrethana përjashtimore dhe urgjente85.
4. Neni 26 dhe 26(a) parashikon detyrimin e Eurojust-it për ta informuar
Këshillin për planet për t’u futur në negociata dhe dhënien e mundësisë për
Këshillin për të nxjerrë përfundimet që ai i konsideron të arsyeshme. Deri
tani nuk ka ekzistuar asnjë detyrim për Eurojust-in për ta informuar Këshillin
para se të futet në negociata dhe ndryshe nga sistemi i Europol-it, Eurojustit i është dashur ta përfshijë Këshillin vetëm në momentin e miratimit të një
marrëveshje. Ky formulim i ri është ende shumë fleksibël, por sigurisht, pasojat e tij do të varen nga mënyra sesi Këshilli e interpreton mundësinë “për të
nxjerrë përfundime nëse e konsideron të arsyeshme”. Në teori Këshilli mund
ta përdorë këtë qasje për të pasur ndikim të fortë mbi përzgjedhjet dhe përparësitë e Eurojust-it, ose për të bërë komente lidhur me nivelin e mbrojtjes
së të dhënave të shtetit, ose të shtetit të tretë në fjalë.
5. Formulimi i ri i Nenit 27 përmban në paragrafin e parë tekstin e ish Nenit
27(2). Paragrafi i dytë prezanton detyrimin e Eurojust-it për të regjistruar
transmetimet e të dhënave të dërguara bazuar në Nenin 26 dhe 26(a). Kjo në
vetvete përbën risi për Vendimin e Eurojust-it, por është një dispozitë që i ka
rezistuar të gjitha marrëveshjeve të Eurojust-it86.
5.2.	 Qasja e Eurojust-it lidhur me marrëveshjet me shtetet/palët e
treta
Një ndër skuadrat më dinamike të Kolegjit në Eurojust është Skuadra e
Marrëdhënieve me Jashtë87, ku merr pjesë aktivisht Oficeri për Mbrojtjen e
të Dhënave. Kësaj skuadre i është besuar, ndërmjet të tjerash, dhe puna
me negociatat e marrëveshjeve, ose me instrumente të tjera bashkëpunimi
me shtete/palë të treta. Skuadra i propozon një listë vjetore vendesh me
përparësi në kuadrin e punës së Eurojust-it Kolegjit të Eurojust-it dhe pas
miratimit të kësaj liste nga Kolegji, organizon takime ose vizita studimore
të delegacioneve të këtyre shteteve të treta në Eurojust. Lista e përparësisë
përcaktohet duke peshuar ndërmjet shumë elementesh, interesin operativ të
bashkëpunimit për hetimet dhe ndjekjet penale me një shtet të caktuar, si
dhe interesin e treguar nga ky shtet i tretë në përfundimin e mundshëm të një
marrëveshje bashkëpunimi.
Pas kalimit të një kohe të konsiderueshme, Skuadra e Marrëdhënieve me Jashtë e Eurojust-it e ka krijuar tashmë praktikën e krijimit të kontakteve informale me shtete të treta, duke i lejuar Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave të
marrë informacion të mjaftueshëm për legjislacionin dhe praktikat ekzistuese
lidhur me mbrojtjen e të dhënave në vendin përkatës, si dhe për aktivitetet e
mekanizmit mbikëqyrës ekzistues të mbrojtjes së të dhënave. Vetëm kur arrihet një vlerësim pozitiv i mbrojtjes së të dhënave, siç përshkruhet në Nenin
26(a)(3), Skuadra e Marrëdhënieve me Jashtë ia çon çështjen e fillimit të negociatave Kolegjit të Eurojust-it dhe më pas, informon Këshillin, siç kërkohet
nga Neni 26(a)(2).
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Kjo qasje ka rezultuar të jetë shumë më shumë eficente sesa fillimi i negociatave pa zgjidhjen paraprake të çështjeve për mbrojtjen e të dhënave, siç
ishte bërë më parë. Mungesa e zgjidhjes paraprake të këtyre çështjeve në të
shkuarën ka çuar në situata të tilla si çështjet aktuale me Ukrainën dhe me
ish Federatën Ruse (negociatat kanë filluar në vitin 2006 dhe janë ende në
proces e sipër dhe pas pesë vitesh, ndërsa çështjet e mbrojtjeve të të dhënave
mbeten ende të pazgjidhura).
Në kundërshtim me praktikën standarde të Europol-it88, e cila lidhet me përfundimin e marrëveshjeve operative (duke lejuar shkëmbimin e të dhënave
personale) dhe marrëveshjet strategjike (duke lejuar vetëm shkëmbime të
përgjithshme informacioni), Eurojust-i hyn në negociata për marrëveshje bashkëpunimi në rast se konstaton se me këtë vend është i mundur shkëmbimi
i të dhënave personale. Kur nuk ndodh kjo gjë, realizohet një Memorandum
Mirëkuptimi.
Vlerësimi i mbrojtjes së të dhënave i kryer nga Oficeri për të Dhënat Personale
të Eurojust-it, vlerëson disa elementë të veçantë të mbrojtjes së të dhënave:
1. Ratifikimin e Konventës 108 të Këshillit të Europës dhe të ndryshimeve pasuese të kësaj Konvente:
Neni 26(a)(3) thotë që një ndër kushtet për përmbylljen e një marrëveshje,
duke përfshirë dhe marrëveshjen për dispozitat për shkëmbimin e të dhënave
personale, është që subjekti të jetë palë e Konventës të Këshillit të Evropës,
datë 28 janari 1981.. Kjo pa dyshim që nuk përbën surprizë, pasi siç u përmend dhe në Seksionin 2.3.4, kjo Konventë është një tregues krahasimor për
nivelin e mbrojtjes së të dhënave personale që ofrohen në Eurojust.
Siç përmendet dhe në Nenin 14(2) të Vendimit të Eurojust-it lidhur me ndryshimet pasuese të kësaj Konvente, Eurojust-i kontrollon së pari nëse një shtet
i tretë e ka ratifikuar Konventën dhe Protokollin e saj Shtesë apo jo. Protokolli
trajton dy aspekte shumë të rëndësishme të mbrojtjes së të dhënave: flukset
ndërkufitare të të dhënave dhe praninë e një autoriteti të pavarur mbikëqyrës
për mbrojtjen e të dhënave, të cilët, siç do ta zbulojmë më vonë, përbëjnë
elementë thelbësorë për nivelin e përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave.
Deri tani të gjitha shtetet që kanë përmbyllur një marrëveshje bashkëpunimi,
me përjashtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë ratifikuar si Konventën dhe Protokollin Shtesë. Në momentin kur u përfundua marrëveshja
ndërmjet Eurojust-it dhe Shteteve të Bashkuara, në vitin 200689, mundësia e
një shteti jo anëtar të Këshillit të Evropës për t’u bërë palë në Konventë dukej
shumë e largët. Në teori, që prej krijimit të Konventës, në vitin 1981, Neni
23.1 i saj parashikonte mundësinë për pranim dhe të shteteve joanëtare90.
Gjithsesi, në praktikë Komiteti i Ministrave nuk e kishte ftuar kurrë një shtet
joanëtar të bëhej palë në Konventë dhe nuk kishte procedurë për shtetet e
interesuara për të aplikuar për pranim.
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Kjo situatë është ndryshuar me anë të një vendimi, datë 2 korrik 2008 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës (në nivel zëvendës ministrash), i
cili parashikon si më poshtë:
1. “mori shënim rekomandimin e Komitetit Konsultativ të Konventës që shtetet joanëtare me legjislacion për mbrojtjen e të dhënave në përputhje me
Konventën për Mbrojtjen e Individëve lidhur me Përpunimin Automatik të të
Dhënave Personale (ETS nr. 108) do të lejohen të bëhen palë në këtë konventë; dhe
2. Bien dakord të shqyrtojnë çdo kërkesë për aderim në kuadrin e këtij rekomandimi”.
Implikimi i këtij zhvillimi është që në rast se një shtet joanëtar i Këshillit të
Evropës ka miratuar legjislacion “në përputhje me” standardet e përcaktuara në Konventën 108, atëherë ai duhet të lejohet të bëhet palë në Konventë
(pra të ftohet për ta bërë këtë gjë nga Komiteti i Ministrave) në rast se shteti
e kërkon këtë mundësi. Duket se Komiteti Konsultativ i Konventës mund të
shqyrtojë pikësëpari këtë kërkesë dhe t’i raportojë Komitetit të Ministrave, siç
parashikohet në Nenin 19 dhe 20, megjithëse një procedurë e tillë nuk është
njoftuar. Çdo rol i tillë do ta vendoste Komitetin Konsultativ në një pozicion
analog me atë të Nenit 29 të BE-së për Grupet e Punës, nen i cili luan rol të
ngjashëm lidhur me efikasitetin e vendimeve të marra nga Komisioni Evropian
në kuadrin e procedurës së Direktivës 95/46/EC91.
2. Prania e nivelit të nevojshëm të mbrojtjes së të dhënave të siguruara nga
shteti i tretë92:
Neni 26(a)(3) i referohet një vlerësimi që konfirmon praninë e një niveli të
nevojshëm të mbrojtjes së të dhënave të siguruar prej këtij subjekti si kusht i
dytë për përfundimin e një marrëveshje, e cila përfshin dispozitat për shkëmbimin e të dhënave personale. Në praktikë, Eurojust-i, përmjet Oficerit për
Mbrojtjen e të Dhënave, kryen një vlerësim të plotë të nivelit të mbrojtjes
të çdo shteti me të cilin Eurojust-i pretendon të hyjë në negociata, edhe në
rast se shteti ka ratifikuar Konventën dhe Protokollin Shtesë. Vetëm thjesht
ratifikimi i këtyre instrumenteve nuk është faktor i mjaftueshëm. Një faktor
edhe më i rëndësishëm është zbatimi i tyre i duhur në praktikë dhe prania e
mekanizmave për të siguruar përputhshmërinë me standardet e mishëruara
në të dyja instrumentet e Këshillit të Evropës.
Koncepti i “mbrojtjes së nevojshme” nuk është përkufizuar vetëm në Vendimin
e Eurojust-it, por është një koncept i njohur mirë në doktrinën e mbrojtjes së
të dhënave, i prezantuar në Nenin 25 të Direktivës 95/46/EC93 dhe më pas në
Nenin 2.1 të Protokollit Shtesë të Konventës 10894.
Memorandumi shpjegues i Protokollit Shtesë së Konventës 108 ofron shumë
elementë të vyer për të ndihmuar në të kuptuarin e konceptit të “mbrojtjes
së nevojshme”95:
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“Përshtatshmëria e nivelit të mbrojtjes duhet të vlerësohet në kuadrin e të
gjitha rrethanave të lidhura me transferimin.
Niveli i mbrojtjes duhet të vlerësohet rast pas rasti për çdo transferim ose
kategori transferimesh. Pra, duhet të shqyrtohen rrethanat e transferimeve
dhe në veçanti, llojet e të dhënave, qëllimet dhe kohëzgjatja e përpunimit
për të cilat janë transferuar të dhënat, shteti i origjinës dhe shteti i fundit i
destinacionit, ligjet e përgjithshme dhe sektoriale të zbatueshme në shtetin
ose në organizatën në fjalë, si dhe rregullat profesionale dhe të sigurisë që
janë në fuqi atje.
Një vlerësim përshtatshmërie mund të bëhet po ashtu për të gjithë shtetin ose
organizatën që lejon të gjitha transferimet e të dhënave drejt këtyre destinacioneve. Në këtë rast, niveli i nevojshëm i mbrojtjes përcaktohet nga autoritetet
përgjegjëse të secilës palë.
Vlerësimi i nivelit të nevojshëm të mbrojtjes duhet të marrë parasysh parimet
e Kreut II të Konventës dhe të këtij Protokolli, dhe nivelin në të cilin plotësohen këto parime në shtetin ose organizatën marrëse, dhe si subjektet e të
dhënave që mund të mbrojnë interesat e tyre në rast të papërputhshmërisë
në një rast specifik.
Komiteti Konsultativ i Konventës, me kërkesë së njërës ndër palët, mund të
japë një mendim për nivelin e mbrojtjes së të dhënave në një shtet ose organizatë të tretë.”
Direktiva 95/46/EC nuk e përkufizon konceptin e “nivelit të nevojshëm të
mbrojtjes”. Gjithsesi, ajo përmban një listë rrethanash të cilat mund të merren
parasysh kur vlerësohet niveli i nevojshëm i mbrojtjes në një rast specifik 96.
Lista përfshin:
•
•
•
•
•

natyrën e të dhënave;
qëllimin dhe kohëzgjatjen e operacionit ose të operacioneve të propozuara
përpunuese;
shtetin e origjinës dhe shtetin e destinacionit përfundimtar;
rregullat e së drejtës, qoftë të përgjithshme dhe sektoriale, në fuqi në shtetin përkatës; dhe
rregullat profesionale dhe masat e sigurisë që zbatohen në atë shtet.

Grupi i Punës i Nenit 29 (WP 29), organi i pavarur ku janë të përfaqësuara të gjitha Autoritetet Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave, ka detyra të
ndryshme, duke përfshirë dhe këshillimin e Komisionit Evropian për çështje të
mbrojtjes së të dhënave. Grupi i Punës i Nenit 29 shqyrton të gjitha çështjet
që lidhen me zbatimin e Direktivës në nivelin kombëtar për të promovuar aplikimin e njëtrajtshëm të Direktivës.
Grupi i Punës për Nenin 29 ka nxjerrë shumë dokumente që merren me interpretimin e Nenit 25 dhe 26 të Direktivës, të cilat janë konsoliduar në një dokument të botuar më 24 korrik 1998, në dokumentin 1297 të Grupit të Punës.
Në praktikë, vendimet e Komunitetit të marra në këtë fushë deri më sot kanë
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përdorur kriteret e përcaktuara në këtë dokument si bazë për analizimin e
situatës në një shtet të caktuar.
Ky dokument për Grupin e Punës për Nenin 29 zhvillon një qasje funksionale
për çështjen, duke i bazuar përfundimet e tij jo në natyrën e rregullave që
ekzistojnë në një shtet, por në rezultatet praktike të arritura atje. Ai zbaton
parimin bazë që rregullat për mbrojtjen e të dhënave kontribuojnë për mbrojtjen e individëve vetëm në rast se ato respektohen në praktikë. Për pasojë,
çdo analizë e kuptimtë e mbrojtjes së nevojshme duhet të baraspeshojë dy
elementë bazë: përmbajtjen e rregullave të zbatueshme dhe mjetet për sigurimin e përdorimit efektiv të tyre. Duke e përdorur Direktivën si pikënisje
dhe duke pasur parasysh dispozitat e teksteve të tjera ndërkombëtare, Grupi
i Punës përkufizon “bazën” e parimeve “përmbajtësore” të mbrojtjes së të
dhënave dhe kërkesat “procedurale/të zbatimit”.
Parimet bazë të përmbajtjes të cilat duhet të mishërohen në rregullat ekzistuese ligjore janë:
• parimi i përdorimit të të dhënave vetëm për qëllimin për të cilin ato janë
dhënë: të dhënat duhet të përpunohen për një qëllim specifik dhe duhet për
pasojë, të përdoren ose të komunikohen më tej vetëm për aq kohë sa ky
veprim nuk është në mospërputhje me qëllimin e transferimit të të dhënave.
• parimi i cilësisë dhe i përpjesëtueshmërisë së të dhënave: të dhënat duhet
të jenë të sakta dhe kur është e nevojshme, duhet të përditësohen. Të dhënat
duhet të jenë në nivel të përshtatshëm, të lidhur me objektin e përdorimit dhe
jo të tepërta lidhur me qëllimet për të cilat ato transferohen ose përpunohen
më tej.
• Parimi i transparencës: individëve u duhet dhënë informacion lidhur me
qëllimin e përpunimit dhe identitetin e kontrolluesit të të dhënave në shtetin e
tretë, si dhe informacion tjetër plotësues për aq kohë sa ai është i nevojshëm
për të siguruar rregullsinë e procesit.
• Parimi i sigurimit: kontrolluesi i të dhënave duhet të marrë masa teknike
dhe organizative të cilat janë në përpjesëtim me rreziqet që paraqiten nga
përpunimi.
• e drejta e aksesit, korrigjimit dhe kundërshtimit: subjektet e të dhënave duhet të kenë të drejtë të marrin një kopje të të gjitha të dhënave që lidhen me
të dhe që janë objekt përpunimi, dhe të drejtën e korrigjimit të të dhënave që
demonstrohen si të pasakta. Në raste të caktuara, personi objekt i përpunimit
të të dhënave duhet të ketë po ashtu të drejtë të kundërshtojë përpunimin e
të dhënave të lidhura me të.
• kufizimet për transferimet e mëtejshme për shtetet që nuk janë palë në
kontratë: transferime të mëtejshme të të dhënave personale nga marrësi i
transferimit fillestar të të dhënave duhet të lejohet vetëm në rast se marrësi
i dytë (marrësi i transferimit të dytë) është subjekt i rregullave që sigurojnë
nivel të përshtatshëm mbrojtje.
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Kur përfshihen lloje të ndryshme përpunimi, Grupi i Punës i Nenit 29 i ka përmendur parimet shtesë të mëposhtme si të rëndësishme:
• të dhënat sensitive: në rastet kur përfshihen kategori të dhënash98 sensitive,
duhet të ekzistojnë garanci shtesë.
• e drejta për përjashtim në rastet kur të dhënat përpunohen për qëllime të
drejtpërdrejta marketimi: në rastet kur të dhënat transferohen me qëllimin e
marketimit të drejtpërdrejtë, subjektet e të dhënave duhet të jenë në gjendje
“të vetëpërjashtohen” nga vënia në dispozicion e të dhënave të tyre për përpunim për qëllime të tilla në çdo fazë të procesit.
• vendime individuale : në rastet kur qëllimi i transferimit është marrja e një
vendimi të automatizuar në kuptimin e Nenit 15 të Direktivës, individi duhet
të ketë të drejtë të vihet në dijeni të logjikës së përfshirë në vendim, si dhe
duhet të merren masa të tjera për të garantuar interesin legjitim të individit.
Grupi i Punës i Nenin 29 rendit po ashtu tre kritere për t’u marrë në shqyrtim
për të vlerësuar efektivitetin e rregullave bazë të mbrojtjes së të dhënave:
• nivel të mirë përputhshmërie me rregullat: disa elementë, të tillë si niveli
i ndërgjegjësimit të kontrolluesve të subjekteve të të dhënave dhe prania e
sanksioneve efektive dhe jo bindëse luajnë një rol të rëndësishëm në ofrimin
e një niveli të mirë përputhshmërie me rregullat.
• mbështetje dhe ndihmë për subjektet individë të të dhënave: një individ duhet të jetë në gjendje të zbatojë të drejtat e tij shpejt dhe me efektivitet dhe
pa kosto ndaluese. Për ta bërë këtë gjë, duhet të ekzistojë një lloj mekanizmi
institucional që lejon hetimin e pavarur të ankesave. Në Evropë ky rol luhet
nga autoritete të pavarura mbikëqyrje, por ka po ashtu dhe sisteme të tjera të
pranueshme në një shtet të tretë për aq kohë sa mbështetja dhe ndihma për
subjektin e të dhënave është e garantuar.
• dëmshpërblim i denjë për palët e dëmtuara: duhet të ketë sisteme të përshtatshme për të dëmshpërblyer palët e dëmtuara në rastet kur nuk respektohen rregullat. Ky është një element thelbësor, i cili duhet të përfshijë një
sistem gjykimi ose arbitrazhi të pavarur, i cili lejon pagimin e kompensimit dhe
vendosjen e sanksioneve, aty ku ato konsiderohen të nevojshme.
Gjatë vlerësimit të nivelit të mbrojtjes që ofrohet nga një shtet i tretë, siç
kërkohet nga Neni 26(a)(3) i Vendimit të Eurojust-it, Oficeri për Mbrojtjen e të
Dhënave i Eurojust-it prodhon një raport të detajuar në kuadrin e parimeve të
sipërpërmendura, bazuar në legjislacionin ekzistues dhe në praktikat e shteteve të treta përkatëse. Ky raport merr parasysh të gjithë dokumentacionin e
ofruar nga pala e tretë lidhur me legjislacionin në fuqi, si dhe lidhur me aktivitetin e një autoriteti mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave, si dhe të çdo
mekanizëm tjetër të pranishëm. Kur është e nevojshme Oficeri për Mbrojtjen e
të Dhënave bën një vizitë studimore. Shpesh i shoqëruar nga Shefi i Skuadrës
së Marrëdhënieve me Jashtë, delegacioni i Eurojust-it viziton shtete të treta
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për të verifikuar “në terren” situatën aktuale dhe për t’u njohur plotësisht me
rregullat dhe me procedurat e zbatueshme.
5.3.	 Marrëveshja Model e Eurojust-it
Kur harton marrëveshje me shtetet e treta, Eurojust-i e bazon draftin e tij mbi
një marrëveshje model bashkëpunimi me një shtet të tretë. Marrëveshja model përmban klauzolat që konsiderohen si të domosdoshme dhe të nevojshme
nga Eurojust-i dhe nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës. Pas hyrjes në fuqi të
Vendimit të Rishikuar të Eurojust-it, u konsiderua e rëndësishme të rishikohej
marrëveshja model ekzistuese për të reflektuar ndryshimet që pësoi vendimi
i rishikuar dhe për të përfituar nga rasti për të përmirësuar tekstin e saj nën
dritën e mësimeve të nxjerra gjatë negociatave të zhvilluara gjatë viteve të
mëparshme. Marrëveshja model e rishikuar u hartua bashkërisht nga Oficeri
për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Shërbimi Ligjor i Eurojust-it si dhe u diskutua
dhe mori miratimin e Skuadrës së Marrëdhënieve me Jashtë më 14 qershor
2010. Ajo iu paraqit Organit të Përbashkët Mbikëqyrës në takimin e tij më 17
qershor 2010 dhe pas prezantimit të sugjerimeve që iu bënë Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, iu paraqit Kolegjit. Kolegji e miratoi marrëveshjen model
të rishikuar më 13 korrik 2010. Marrëveshja model e rishikuar reflekton të
gjithë elementët e përmendura në Seksionin 5.1. Nga pikëpamja e mbrojtjes
së të dhënave, elementët e mëposhtëm meritojnë vëmendje:
• Si edhe në versionin e mëparshëm të marrëveshjes model, dhe siç kërkohet
tani bazuar në Nenin 27(2) të Vendimit, teksti përfshin një nen që u kërkon
palëve të regjistrojnë transmetimin dhe marrjen e të dhënave që komunikohen bazuar në këtë marrëveshje, duke përfshirë arsyet për këto transmetime.
• Janë futur dispozita shtesë për transferimin e kategorive të posaçme të të
dhënave dhe të transferimeve të mëtejshme.
• Duke marrë parasysh kërkesën e përfshirë në Nenin 26(a)(4) të Vendimit
për dispozitat për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes, duke përfshirë dhe
zbatimin e rregullave për mbrojtjen e të dhënave, marrëveshja model e rishikuar thekson nevojën e dispozitave ekzistuese për konsultimet e rregullta
ndërmjet instancave të mbrojtjes së të dhënave të palëve dhe për kontrollin
dhe zbatimin. Ajo përmban një pikë shtesë për monitorimin e zbatimit. Kjo
klauzolë e re parashikon rishikimin e përbashkët vjetor të zbatimit të marrëveshjes dhe flet për një mekanizëm për të monitoruar çështjet e ngritura gjatë
rishikimit.
• Klauzola për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve është thjeshtësuar në përputhje
me tekstin e përfshirë në disa nga marrëveshjet më të fundit të nënshkruara
nga Eurojust-i.
5.4.	 Marrëveshjet ekzistuese99 dhe hetimet në proces
Pas përfundimit të suksesshëm të tekstit të një marrëveshje ndërmjet Skuadrës së Marrëdhënieve me Jashtë dhe delegacionit të shtetit përkatës, pro-
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jektmarrëveshja duhet të miratohet nga Kolegji i Eurojust-it dhe i duhet dërguar për opinion Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, përpara se t’i dërgohet
për miratim Këshillit të Bashkimit Evropian. Kjo procedurë specifikohet nga
Neni 26(a)(2) i Vendimit të rishikuar, i cili parashikon se: “këto marrëveshje
mund të përmbyllen vetëm pas konsultimeve me Eurojust-in dhe me Organin
e Përbashkët Mbikëqyrës lidhur me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave dhe
pas miratimit të Këshillit, i cili voton me shumicë të cilësuar.”
Normalisht, Skuadra e Marrëdhënieve me Jashtë sigurohet se Organi i Përbashkët Mbikëqyrës informohet plotësisht përgjatë të gjithë procesit të negocimit,
lidhur me gjendjen e shtetit dhe të çështjeve të ngritura gjatë negociatave dhe
se çdo pyetje e hapur për mbrojtjen e të dhënave trajtohet siç duhet dhe në
kohën e përshtatshme. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës konsultohet zyrtarisht
në momentin e përfundimit të negociatave dhe më pas nxjerr një opinion100, i
cili i dërgohet Këshillit sëbashku me tekstin e projektmarrëveshjes, siç miratohet nga Kolegji i Eurojust-it.
Eurojust-i ka një marrëveshje bashkëpunimi me Europol-in, të nënshkruar
fillimisht më 9 qershor 2004 dhe të rishikuar më 1 tetor 2009. Eurojust-i ka po
ashtu një marrëveshje praktike për organizimet për bashkëpunim me OLAFin, Zyrën Evropiane Kundër Mashtrimit. Kjo marrëveshje është firmosur më
24 shtator 2008.
Aktualisht Eurojust-i ka po ashtu marrëveshje me Norvegjinë (2005), Islandën
(2005), Shtetet e Bashkuara të Amerikës (2006), Republikën e Kroacisë
(2007), Zvicrën dhe Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë (të dyja të
nënshkruara në vitin 2008).
Eurojust-i ka disa Memorandume Mirëkuptimi, të cilat nuk përfshijnë shkëmbimin e të dhënave personale. Memorandume ka aktualisht dhe me Rrjetin
Evropian të Trajnimit Gjyqësor (2008), Rrjetin Ibero-amerikan të Bashkëpunimit Ndërkombëtar Ligjor (Iber-RED) (2009), CEPOL-in (2009) dhe Zyrën e
Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) (2010).
Në momentin e shkrimit të këtij dokumenti, Eurojust-i është në negociata
me Ukrainën dhe me Federatën Ruse. Të dyja negociatat kanë filluar në vitin
2006 nën regjimin e mëparshëm dhe kërkojnë ende zgjidhjen e çështjeve të
ndryshme të mbrojtjes së të dhënave. Për më tepër, Eurojust-i ka hyrë në
negociata me Lihtenshtajnin nën procedurën e vendimit të rishikuar të Eurojust-it. Bazuar në punën përgatitore të realizuar nga Skuadra e Marrëdhënieve
me Jashtë para hapjes zyrtare të negociatave, kjo marrëveshje pritet të përfundojë zyrtarisht gjatë vitit 2011.
Eurojust-i është në kontakt po ashtu me një numër të konsiderueshëm të
shteteve të treta të cilat kanë shprehur interes të nënshkruajnë marrëveshje
me Eurojust-in në të ardhmen. Disa prej këtyre shteteve të treta janë Moldavia, Mali i Zi, Cape Verde, Bosnjë-Hercegovina, Shqipëria, Serbia dhe Izraeli.
Hapat e mëtejshëm për ndërtimin e marrëdhënieve me këto shtete të treta do
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të varen së pari tek përfundimi i vlerësimeve pozitive për nivelin e mbrojtjes
së përdorur aktualisht në secilin prej këtyre shteteve.

6. E ardhmja pas Lisbonës
Ashtu siç u tha dhe në fillim, qëllimi i këtij botimi është të paraqesë dhe të
diskutojë regjimin e mbrojtjes së të dhënave që zbatohet nga Eurojust-i, si
dhe detajet e skemës aktuale mbikëqyrëse. Gjithsesi, duket e padenjë që të
përfundohet ky dokument pa përfshirë disa komente lidhur me çfarë mund të
sjellë e ardhmja lidhur me praktikën e mbrojtjes së të dhënave nga Eurojust-i.
Në janar të vitit 2010, në Ditën Evropiane të Mbrojtjes së të Dhënave, Komisioneria Reding lexoi një fjalim përpara Parlamentit Evropian101, me titull
“Sfidat përpara Bashkimit Evropian”. Gjatë fjalës së saj, ajo theksoi nevojën
për përfshirjen e parimeve themelore të mbrojtjes së të dhënave në të gjitha
fushat e kompetencës së BE-së, duke përfshirë bashkëpunimin policor dhe
gjyqësor në çështjet penale dhe marrëdhëniet e jashtme të BE-së.
Kjo deklaratë nuk ishte surprizë, pasi Programi i Stokholmit kërkon një strategji gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e të dhënave brenda Bashkimit Evropian
dhe në marrëdhëniet e tij me shtetet e tjera102. Ajo çfarë është më shumë e
rëndësishme, Neni 16103 i Traktatit të Lisbonës104 krijon një bazë të re ligjore për mbrojtjen e të dhënave, e cila nuk është më e kufizuar nga prania e
“strukturës me shtylla” të së shkuarës.
Prania e këtij neni, e kombinuar me heqjen e strukturës së mëparshme “të
bazuar në shtylla” konsiderohet prej shumë personash si një mundësi e re e
madhe për të krijuar një instrument të përgjithshëm gjithëpërfshirës për të
gjitha fushat e aktivitetit të Bashkimit Evropian105. Megjithatë, Deklarata 21 e
Traktatit parashikon se rregullat e posaçme për mbrojtjen e të dhënave personale mund të rezultojnë të nevojshme në fushën e bashkëpunimit gjyqësor në
çështjet penale dhe në bashkëpunimin policor për shkak të natyrës specifike
të këtyre fushave. Argumente të tillë janë ngritur dhe nga partnerë të shumtë,
të tillë si Eurojust-i dhe Europol-i106.
Në kuadrin e rishikimit vijues të kornizës ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave, Komisioni Evropian ka organizuar shumë takime dhe konsultime me aktorë, ku ka marrë pjesë aktivisht dhe Eurojust-i. Eurojust-i ka shprehur vazhdimisht pozicionin e tij107 për nevojën për shqyrtimin e natyrës së ndjeshme të
aktiviteteve operative dhe specifikave të përpunimit të të dhënave në këtë
fushë, duke justifikuar plotësisht praninë e rregullave sipas nevojës dhe duke
mbështetur mirëmbajtjen e sistemit aktual të mbikëqyrjes së përbashkët.
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës ka tërhequr po ashtu vëmendjen tek plotësia
dhe përshtatshmëria e rregullave ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave në
Eurojust, dhe ka promovuar aktivisht mirëmbajtjen e një sistemi të specializuar mbikëqyrje, i cili aktualisht ekziston në Eurojust.
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Në nëntor të vitit 2010, Komisioni nxori një Komunikatë që bënte thirrje për
një qasje gjithëpërfshirëse dhe koherente për mbrojtjen e të dhënave personale në Bashkimin Evropian108 për të garantuar respektimin e plotë të së
drejtës për mbrojtjen e të dhënave. Kjo Komunikatë nuk përfshin nevojën për
rregulla specifike për mbrojtjen e të dhënave për bashkëpunimin policor dhe
gjyqësor në çështjet penale. Qëndrimet e Këshillit për këtë Komunikatë109 e
kanë theksuar dhe më shumë këtë pikë.
Informacioni i prezantuar nga Komisioneria Reding përbën një projekt shumë
ambicioz dhe pa dyshim, do të kërkojë kohë deri sa të realizohet. Shumë aktorë, duke përfshirë dhe Eurojust-in, do t’i ndjekin nga afër dhe me shumë
interes këto zhvillime. Shpresojmë që rishikimi i parashikuar të sjellë rezultate
pozitive për qytetarët tanë lidhur me lirinë, sigurinë dhe drejtësinë.
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Grupi i Punës për Policinë dhe Drejtësinë u krijua si grup i Konferencës së
Autoriteteve Evropiane të Mbrojtjes së të Dhënave. Mandati i tij është të monitorojë dhe të shqyrtojë zhvillimet në fushën e policisë dhe zbatimit të ligjit
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18

Shih Nenin 17.7 të Vendimit Kuadër për UAE-në.

Teksti i formularit të UAE-së në të gjitha gjuhët mund të gjendet në adresën:
http://www.consil-ium.europa.eu/cms3_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=EN&cmsid=545&id=134.
19

20

Opinioni i dhënë më 2 shtator 2008 (Raportuese Znj. Weber).

Opinioni i Mbikëqyrësit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave, datë 25 prill
2008 për rishikimin e Vendimit të Eurojust-it.
21

54 – Mbrojtja e të dhënave në Eurojust: Një regjim i plotë, efektiv dhe i përpiluar sipas nevojës

Dokumenti me titull Manual files at Eurojust, i shkruar nga David Smith,
përfaqësues i Komisionerit të Mbretërisë së Bashkuar për Informacionin, aktiv brenda trojkës së Organit të Përbashkët Mbikëqyrës në atë kohë, datë 9
shkurt 2007.
22

Konventa e hapur për nënshkrim më 28 janar 1981 në Strasburg, e cila
shpesh quhet “Konventa 108”.
23

24

Shih Nenet 3 dhe 13 të Direktivës.

Shih pikat 11 dhe 14 të Preambulës dhe Nenin 27 të Vendimin e Këshillit,
datë 6 prill 2009, i cili flet për krijimin Zyrës Evropiane të Policisë (EUROPOL),
OJ L 121, 15.5.2009, f. 37-66.

25

26
Shih për një rishikim të plotë të ratifikimeve dhe nënshkrimeve: http://Conventions. coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CM=1&DF=&CL=ENG.

Teksti i Protokollit Shtesë mund të gjendet në: http://conventions.coe.int/
Treaty/EN/Treaties/Html/181.htm.

27

Shih për një rishikim të plotë të ratifikimeve dhe nënshkrimeve: http://conventions. coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=181&CM=2&DF=&CL=ENG.
28

Për një studim shumë interesant për rolin dhe funksionet e autoriteteve
mbikëqyrëse, shih kreun 5, me titull Legal instruments and regulatory agencies, të librit nga RAAB, C. dhe BENNETT, C., The Governance of Privacy, MIT
Press, 2006 (edicioni i 2-të dhe i përditësuar).
29

Shih për më shumë informacion raportin shpjegues për Protokollin Shtesë:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/181.htm.
30

Shih pikën 11 të Preambulës së Direktivës 95/46/EC: “ndërkohë që parimet
për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të individëve, përkatësisht e drejta
për privatësi, të cilat përfshihen në këtë Direktivë, i japin rëndësi dhe amplifikojnë të drejtat e përfshira në Konventën e Këshillit të Evropës datë 28
janar 1981 për Mbrojtjen e Individëve lidhur me Përpunimin Automatik të të
Dhënave Personale.”
31

32

Shih shënimin numër 9 për referencë të plotë.

Neni 13.2 i rregullave për mbrojtjen e të dhënave të Eurojust-it parashikon
si më poshtë: “Anëtari(ët) kombëtar(ë) që përpunon(jnë) të dhëna personale
lidhur me çështje individuale përcakton(jnë) qëllimet dhe mjetet e përpunimit
të të dhënave personale dhe, për pasojë, quhet kontrollues, ose në rast të dy
ose më shumë anëtarëve bëhet fjalë për bashkëkontrollues.”
33

34

Shih Nenin 16.2 të rregullave të mbrojtjes së të dhënave të Eurojust-it.

Neni 22 i rregullave për mbrojtjen e të dhënave të Eurojust-it parashikon si
më poshtë: “Eurojust-i krijon masat e nevojshme teknike për t’u siguruar se,
në rastet kur Eurojust-i korrigjon, bllokon ose fshin të dhëna personale pas
një kërkese të marrë për këtë gjë, ai prodhon automatikisht listën e furnizue35
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sve dhe të marrësve të këtyre të dhënave. Në përputhje me Nenin 20(5) të
Vendimit të Eurojust-it, kontrolluesi siguron që personat e përfshirë në listë
informohen për ndryshimet që u bëhen të dhënave personale.”
I njëjti element përfshihet në Nenin 5, germa e, e Konventës 108: “Të
dhënat personale që i nënshtrohen përpunimit automatik: e) ruhen në një
formë e cila lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave për jo më gjatë
sesa kërkohet për qëllimin për të cilat ruhet këto të dhëna.”
36

Shih po ashtu Neni 5, letër b, i Konventës 108: “Të dhënat personale që i
nënshtrohen përpunimit të të dhënave: b) ruhen për qëllime specifike dhe
legjitime dhe nuk përdoren në një mënyrë që nuk është e përputhshme me
këto qëllime.”
37

Për një analizë të detajuar të elementëve të mbrojtjes së të dhënave në
vendimin e rishikuar të Eurojust-it, shih ALONSO BLAS, D., The new Council
Decision strengthening the role of Eurojust: does it also strengthen data protection at Eurojust?, botuar në librin “Mbrojtja e të Dhënave në një Botë të
Profilizuar” (Data Protection in a Profiled World), e redaktuar nga GUTWIRTH,
S., POULLET, Y. dhe DE HERT, P., Springer, 2010, f. 193-210.
38

39

Shih Nenin 13.2 për rregullat për mbrojtjen e të dhënave.

Shih për shembull Neni 17 i Direktivës 95/46/EC: “Shtetet anëtare duhet të
sigurohen që kontrolluesi të zbatojë masat e nevojshme teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave personale kundër shkatërrimit aksidental
ose të paligjshëm, ose humbjes aksidentale, dhënies ose aksesit të paautorizuar, veçanërisht kur përpunimi përfshin transmetimin e të dhënave në rrjet
dhe kundër të gjitha formave të ligjshme të përpunimit. Duke pasur parasysh
nivelin e lartë të teknologjisë dhe kostos së zbatimit të tyre, këto masa duhet
të sigurojnë një nivel sigurie që është në përputhje me rreziqet e parashtruara
nga rreziqet e përpunimit dhe natyra e të dhënave që duhet të mbrohen.”
40

Neni 10 i Konventës së Këshillit të Evropës 108 parashikon si më poshtë:
“Secila palë merr përsipër vendosjen e sanksioneve dhe të mjeteve të përshtatshme ligjore për shkeljet e dispozitave të legjislacionit të brendshëm i cili i
jep jetë parimeve bazë të mbrojtjes së të dhënave të parashikuara në këtë Kapitull.” Për një diskutim më të detajuar të këtij neni në Konventë, shih raportin
e ALONSO BLAS-it, D., Mechanisms for implementation and international cooperation in the context of data protection: existing mechanisms and mechanisms to be established, Raportuese në Konferencën Evropiane për Mbrojtjen
e të Dhënave: Konventa e Këshillit të Evropës 108 për mbrojtjen e individëve
lidhur me përpunimin automatik të të dhënave personale: e tashmja dhe e
ardhmja, e organizuar nga Këshilli i Evropës dhe Inspektori i Përgjithshëm i
Polonisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nën kujdesin e Presidentit të
Republikës së Polonisë, Varshavë, Poloni, 19-20 nëntor 2001. Raporti mund të
gjendet në: http://www.coe.int/t/dghl/stan- dardsetting/dataprotection/Conferences/DP(2001)Proceedings_Warsaw_EN.pdf.
41
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Shih Vendimin e marrë nëpërmjet një marrëveshje e përbashkët ndërmjet
përfaqësuesve të shteteve anëtare, të mbledhur në nivelin e Krerëve të Shteteve, organizuar më 13 dhjetor 2003 për vendet e selive të zyrave dhe të
agjencive të caktuara të Bashkimit Evropian, OJ L 29/15, datë 3 shkurt 2004,
i cili përcakton se në Nenin 1, germa c, se “Eurojust-i e ka selinë në Hagë.”
42

Shih, për një shpjegim më të detajuar lidhur me specifikat e zbatimit të
parimeve më të përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave të përfshira në Konventën 108 dhe Direktivën 95/46/EC në kuadrin e policisë dhe të drejtësisë,
dhe artikullin e ALONSO BLAS-it, D., Ensuring effective data protection in the
field of police and judicial activities: some considerations to achieve security,
justice and freedom, published in ERA Forum (2010), Numër 2, 11: 233–250,
DOI 10.1007/s12027-010-0158-8, Springer.
43

Shih në këtë aspekt pikën 29 të Preambulës për këtë instrument: “Disa shtete anëtare kanë parashikuar të drejtën e aksesit të të dhënave që janë objekt
i çështjeve penale nëpërmjet një sistemi ku autoriteti kombëtar mbikëqyrës,
në vend të subjektit të të dhënave, ka akses tek të gjitha të dhënat personale
të lidhura me subjektet e të dhënave pa asnjë kufizim dhe mund po ashtu të
korrigjojë, fshijë ose përditësojë të dhënat e pasakta. Në këtë rast të aksesit
të tërthortë, e drejta kombëtare e këtyre shteteve anëtare mund të parashikojë që autoriteti kombëtar mbikëqyrës të informojë subjektin e të dhënave vetëm nëse janë kryer të gjitha verifikimet e nevojshme. Gjithsesi, këto
shtete anëtare parashikojnë po ashtu mundësinë e aksesit të drejtpërdrejtë
të subjekteve të të dhënave në raste specifike, të tilla si aksesin në të dhënat
gjyqësore, në mënyrë që të marrë kopje të dosjeve ose dokumenteve kriminale, ose të dokumenteve që lidhen me seancat e marrjes në pyetje nga
shërbimet e policisë.”
44

Shih listën e organeve përgjegjëse në çdo shtet anëtar në: http://www. eurojust.europa.eu/jsb/data-subject-rights/EU-Member-State-Authorities-Contactpoints-Art19-EJDecision.pdf.
45

Kjo zbatohet posaçërisht nëse individët bëjnë kërkesa të shumta dhe marrin
përgjigje të ndryshme, ose për shembull, në rast se anëtarë të të njëjtit grup
të organizuar kërkojnë akses në të dhëna dhe marrin përgjigje të ndryshme
në varësi të faktit nëse ata janë ose jo të identifikuar si anëtarë të një grupi
të organizuar. Më pas ata mund të arrijnë në përfundimin se kundër cilëve
anëtarë të grupit të organizuar do të kryhen hetime ndërkufitare dhe kundër
cilëve anëtarë nuk do të kryhen hetime. Ky informacion mund të ketë ndikim
domethënës mbi aktivitetet e ardhshme të grupit të organizuar.
46

Për të drejtën belge, shih Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements de déonnées à caractère personnel, i
ndryshuar, Neni 13, et l’arrêté royal d’exécution. Për të drejtën franceze, shih
Loi n°78-17 du 6 janvi- er 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, i ndryshuar, Neni 41 dhe 42.
47

48

Vendimi Kuadër 2008/977/JHA, datë 27 nëntor, OJ L 350, 30.12.2008, f. 60.
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Shih në këtë aspekt dy dispozitat kryesore që trajtojnë këtë çështje në Vendimin Kuadër të 2008-ës: Pika 29 e Preambulës: “Disa shtete anëtare kanë
parashikuar të drejtën e aksesit të subjektit të të dhënave në çështjet penale
nëpërmjet një sistemi ku autoriteti kombëtar i mbikëqyrjes, në vend të subjektit të të dhënave, ka akses në të gjithë të dhënat personale të lidhura me
subjektin e të dhënave pa asnjë kufizim dhe, po ashtu, mund të korrigjojë,
fshijë ose përditësojë të dhënat e pasakta. Në këtë rast të aksesit të tërthortë, e drejta kombëtare e këtyre shteteve anëtare mund të parashikojë që
autoriteti mbikëqyrës kombëtar do ta informojë subjektin e të dhënave vetëm
për realizimin e verifikimeve të nevojshme. Gjithsesi, këto shtete anëtare parashikojnë po ashtu mundësinë e aksesit të drejtpërdrejtë për subjektet e
të dhënave në raste specifike, të tilla si aksesin në të dhënat gjyqësore, në
mënyrë që të merren kopjet e dosjeve ose dokumenteve kriminale të lidhura
me seancat e marrjes në pyetje nga shërbimet e policisë.”
49

Neni 17.1.1: “Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të marrë, pas depozitimit
të kërkesave të bëra në intervale të arsyeshme, pa pengesa dhe pa vonesa të
tepruara dhe/ose shpenzime: (a) të paktën një konfirmim nga kontrolluesi ose
nga autoriteti mbikëqyrës kombëtar lidhur me faktin nëse të dhënat që kanë
të bëjnë me të janë transmetuar ose janë bërë të disponueshme apo jo, si dhe
informacion për marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë të
dhënat dhe komunikimin e të dhënave që po i nënshtrohen përpunimit; ose
(b) të paktë një konfirmim nga autoriteti kombëtar mbikëqyrës se janë kryer
të gjitha verifikimet e nevojshme.”
Për më shumë informacion lidhur me procedurën dhe vendimet e Organit
të Përbashkët Mbikëqyrës lidhur me rastet e apelimit, shih: http://www.eurojust.europa.eu/jsb-appeals.htm.
50

Akti i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës i Eurojus-it, datë 23 qershor 2009
i cili parashikon rregulloren e organizimit dhe funksionimit të tij (i miratuar
me unanimitet në seancën plenare të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës të
Eurojust-it më 23 qershor 2009), OJ C 182, datë 7 korrik 2010, f. 3. Tekstin e
rregullores së funksionimit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës mund ta gjeni
në të gjitha gjuhët zyrtare të BE-së në adresën: http://www.eurojust.europa.
eu/jsb-legalframework.htm.
51

Vendimin e plotë të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës për çështjen e Z. S
mund ta gjeni në adresën: http://www.eu-rojust.europa.eu/jsb/appeal-decisions/DecisionJSB-on-appeal-case-MrS_26-04-2007.pdf.
52

Shih analizën e mëposhtme të Gjykatës në këtë çështje: “Në çështjen në
fjalë, duhet të arrihet në përfundimin se vendimet e kontestuara i plotësojnë
siç duhet kërkesat e kësaj dispozite dhe madje dhe shkojnë përtej tyre, pasi
vendimet japin një përgjigje të detajuar për pretendimet e aplikuesit, të cilët
mbeten të përgjithshme. Në fakt, është e dukshme nga vendimet e kontestuara, veçanërisht nga vendimet e datës 14 dhe 21 qershor 2010, se Eurojust-i jo
53
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vetëm që e njoftoi aplikuesin se i kishte kryer kontrollet, por kishte specifikuar
po ashtu se asnjëherë nuk kishte pasur të dhëna të lidhura me personin.
Më tej, ai konfirmonte se anëtari kombëtar për Mbretërinë e Bashkuar në
Eurojust nuk kishte marrë asnjëherë asnjë vendim për aplikuesin dhe se informacioni që i ishte dhënë aplikuesit ishte bazuar në një shqyrtim të kujdesshëm dhe në kontrollet e nevojshme.”
Vendimi i plotë i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës për çështjen e Z. T mund
të gjendet në adresën: http://www.eu-rojust.europa.eu/jsb/appeal-decisions/
DecisionJSB-on-appeal-case-MrT_07-04-2011_adopted.pdf.
54

Përfundimi i këtij vendimi apeli lexon si më poshtë: “Në kuadrin e rrethanave specifike dhe të kompleksitetit të çështjes, si dhe për shkak të interesit të
madh për subjektin e të dhënave, të cilit i është mohuar de facto mundësia për
të ushtruar të drejtat e tij, siç garantohet në Nenin 19 dhe 20 të Vendimit të
Eurojust-it, me anë të përgjigjes standarde të Eurojust-it, dhe, në mungesë të
provave bazuar në të cilat Eurojust-i mund të dëmtohej për shkak të dhënies
së një përgjeje të saktë nga personi, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës vendos,
bazuar në Nenin 23.7 të Vendimit të Eurojust-it, t’ia kalojë çështjen për rishqyrtim Eurojust-it. Në përputhje me Nenin 23.8 të Vendimit të Eurojust-it,
Eurojust-it i kërkohet t’i japë Z. T një përgjigje të qartë dhe të pakomplikuar
lidhur me faktin se Eurojust-i nuk ka përpunuar të dhëna personale për të dhe
të qartësojë se, për rrjedhojë, nuk ka objekt për ushtrimin e të drejtave të
tjera që atakohen nga individi.”
55

Për temën e Sistemit për Menaxhimin e Çështjeve në këtë seksion, të hartuar në bashkëpunim me Vaida Linartaitė-n, Asistente e Oficeres për Mbrojtjen
e të Dhënave në Eurojust, autorja dëshiron ta falënderojë Znj. Linartaite për
kontributin e dhënë.
56

57

Shih Nenin 16 të Vendimit të Eurojust-it të vitit 2002.

58

Shih Nenin 23 deri në Nenin 27.

Shih Nenin 12 të Vendimit të Eurojust-it që krijon Sistemin e Koordinimit
Kombëtar në Eurojust.
59

Më 21 tetor 2004, Kolegji i Eurojust-it ka miratuar me unanimitet rregullat
për mbrojtjen e të dhënave dhe në të njëjtën kohë ka marrë një vendim për
prezantimin e Sistemit për Menaxhimin e të Dhënave dhe sistemit të autorizimeve të lidhura me të.
60

Neni 26.3 i rregullave për mbrojtjen e të dhënave lexon si më poshtë: “Çdo
anëtar kombëtar i Eurojust-it dokumenton se e informon Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave lidhur me politikat e aksesit që ai ka autorizuar brenda
departamentit kombëtar lidhur me dosjet e çështjeve. Në veçanti, anëtarët
kombëtarë sigurohen që përgatiten dhe respektohen procedurat e nevojshme
organizative dhe që përdoren siç duhet masat teknike dhe organizative të cilat
u janë vënë në dispozicion nga Eurojust-i.”
61
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Shih, për më shumë detaje lidhur me ndryshimet e prezantuara nga Sistemi
i Menaxhimit të Çështjeve Vendimin e Rishikuar të Eurojust-it, artikullin nga
ALONSO BLAS, D. përmendur më sipër në shënimin 5.
62

Gjithsesi, mund të përfshihen kufizime duke lejuar vetëm akses “read-only”,
por sërish, për të gjithë gamën e të dhënave që është në dispozicion të departamentit kombëtar.
63

Tekstin e plotë të letrës e gjeni në: http://www.eurojust.europa.eu/jsb/dpunder-lisbon-treaty/100423-Letter-AWilliams-to-CommissionerReding.pdf.

64

65

OJ L 008, 12.01.2001, f. 0001 – 0022.

Dokument pozicioni për rolin e Oficerëve për Mbrojtjen e të Dhënave për sigurimin e përputhshmërisë efektive me Rregullores (EC) 45/2001, nxjerrë në
Bruksel, më 28 nëntor 2005; http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/
shared/Documents/ EDPS/Publications/Papers/PositionP/05-11-28_DPO_paper_EN.pdf.
66

Kjo letër gjendet në: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/
mySite/shared/Documents/Supervision/DPO/10-11-23_Annex_letter_EN.pdf.

67

Kjo letër gjendet në: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/
mySite/shared/Documents/Supervision/DPO/10-10-14_DPO_Standards_
EN.pdf.
68

69

Shih Nenin 12 të rregullave të Eurojust-it për mbrojtjen e të dhënave.

Teksti i plotë i rregullave gjendet në: http://www.eurojust.europa.eu/of-ficial_documents/additional_dp_rules.pdf.
70

Procedura e Oficerit të Mbrojtjes së të Dhënave për ta informuar Kolegjin e
Eurojust-it, dhe nëse është e nevojshme, Organin e Përbashkët Mbikëqyrës,
në rast mospërputhshmërie, mbulohet nga Neni 17.4 i Vendimit të Eurojustit, i cili parashikon si më poshtë: “Kur ai konstaton se sipas mendimit të tij
përpunimi nuk është bërë në përputhje me Vendimin, Oficeri për Mbrojtjen e
të Dhënave: (a) informon Kolegjin, i cili informon për marrjen e informacionit;
(b) ia dërgon çështjen Organit të Përbashkët Mbikëqyrës në rast se Kolegji
nuk e ka zgjidhur mospërputhshmërinë e përpunimeve brenda një kohe të
arsyeshme.”
71

Në praktikë, pjesa më e madhe e shteteve anëtare kanë emëruar Komisionerët për Mbrojtjen e të Dhënave, të cilët kanë një status të qartë pavarësie.
Kontributi i gjyqtarëve me eksperiencë në fushën gjyqësore, me ekspertë në
mbrojtjen e të dhënave, ka rezultuar të jetë frytdhënës dhe eficent në këtë
strukturë.
72

73

Shih Nenin 23.1 të Vendimit të Eurojust-it.

Këto elemente janë nënvizuar në letrën e Presidentit të Kolegjit të Eurojustit për Komisioneren Reding, datë 23 prill 2010, e cila është përmendur më
sipër në shënimin 64.
74
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Letra gjendet në adresën: http://www.eurojust.europa.eu/jsb/dp-under-lis
bon-treaty/101215-LetterJSB-to-CommissionerVivianeReding.pdf.
75

Letra gjendet në adresën: http://www.eurojust.europa.eu/jsb/dp-under-lis
bon-treaty/101217-Letter-AWilliams-to-CommissionerReding.pdf.
76

Ky element u nënvizua në letrën e Kryetares së Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës Znj. Prussen për Komisioneren Reding, më 31 maj 2010, e cila gjendet në: http://www.eurojust. europa.eu/jsb/dp-under-lisbon-treaty/100531LetterJSB-to-CommissionerVivian-eReding.pdf.
77

Faqja zyrtare e Konferencës është: http://www.justice.gov.il/PrivacyGenerations.
78

79

http://www.eurojust.europa.eu/jsb.htm.

http://www.eurojust.europa.eu/jsb/data-subject-rights/EU-Member-StateAuthorities-Contactpoints-Art19-EJDecision.pdf.
80

Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit; shih për më shumë informacion në:
http://ec.europa. eu/anti_fraud/index_en.html.
81

Frontex është Agjenci e BE-së me seli në Varshavë, krijuar si organ i specializuar dhe i pavarur për të koordinuar bashkëpunimin operativ ndërmjet
shteteve anëtare në fushën e sigurisë kufitare. Aktivitetet e agjencisë janë të
lidhura me informacion të rezervuar. Frontex plotëson dhe ofron vlerë të posaçme të shtuar për sistemet kombëtare të menaxhimit të kufijve të shteteve
anëtare. Shih për më shumë informacion: http://www.frontex.europa.eu.
82

Marrëveshja Model e përdorur nga Eurojust-i si pikë nisje për negociatat
përfshin dy dispozita me rëndësi për negociatat në këtë aspekt:
83

“Neni 17: Konsultimet e rregullta
(1) Palët konsultohen me njëra-tjetrën në mënyrë të rregullt, të paktën një
herë në vit, për zbatimin e dispozitave të kësaj Marrëveshje. Posaçërisht
bëhen shkëmbime të rregullta mendimesh lidhur me zbatimin dhe zhvillimet e
mëtejshme në fushën e mbrojtjes së të dhënave dhe të sigurisë së të dhënave. (2) për këtë qëllim, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave në Eurojust dhe
Autoriteti për Mbrojtjen e të Dhënave të (…) i raportojnë njëri-tjetrit jo më pak
se një herë në vit për gjendjen e zbatimit të dispozitave të Marrëveshjes për
mbrojtjen e të dhënave.
Neni 18: Kontrolli i zbatimit
Ekzekutimi dhe zbatimi i kësaj Marrëveshje nga palët është objekt kontrolli,
në përputhje me ligjin dhe me procedurat e zbatueshme për palët. Palët përdorin organet përkatëse administrative, gjyqësore ose mbikëqyrëse, të cilat
do të sigurojnë nivelin e nevojshëm të pavarësisë së procesit të kontrollit.”
84

Opinion i dhënë më 2 shtator 2008 (Raportuese Madame Weber).

Shih në këtë aspekt Nenin 28.4 të rregullores së Eurojust-it për mbrojtjen
e të dhënave.
85
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Neni 8.5 i Marrëveshjes Model të Eurojust-it përmban dispozitën e mëposhtme: “Palët regjistrojnë transmetimin dhe marrjen e të dhënave të komunikuara bazuar në këtë Marrëveshje.”
86

Kjo skuadër drejtohet me shumë eficencë nga Znj. Malči Gabrijelčič, Anëtare
Kombëtare e Republikës së Sllovenisë.
87

Për të parë plotësisht të gjitha marrëveshjet e nënshkruara deri tani nga
Europol-i, shih: http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements.
88

89

Kjo marrëveshje është nënshkruar më 6 nëntor 2006.

Neni 23.1 i Konventës 108 parashikon si më poshtë: “pas hyrjes në fuqi të
kësaj Konvente, Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës mund të ftojë çdo
shtet, i cili nuk është anëtar i Këshillit të Evropës, të aderojë në këtë Konventë
nëpërmjet një vendimi të marrë me shumicën e parashikuar në Nenin 20.d
të Statutit të Këshillit të Evropës dhe nga vota unanime e përfaqësuesve të
shteteve palë të përfaqësuar në Komitet.”
90

Për një komentar interesant të implikimeve të mundshme të kësaj Deklarate, shih artikullin e shkruar nga GREENLEAF, Graham (University of New South
Wales Faculty of Law), Accession to Council of Europe Privacy Convention 108
by non-European states, botuar në Privacy Laws & Business International,
numër 94, gusht 2008.
91

Analiza e konceptit të mbrojtjes së nevojshme e përfshirë në këtë seksion,
bazohet pjesërisht në punën e bërë më parë nga autori i këtij artikulli, teksa
punonte për Autoritetin Holandez për Mbrojtjen e të Dhënave.
92

Shih ALONSO BLAS, D., Policy paper on transfers of personal data to third
countries in the framework of the Dutch Data Protection Act (WBP), Hagë,
shkurt 2003, në adresën: http://www.dutchdpa.nl/downloads_int/nota_derde_landen_en.pdf.
Dy paragrafët e parë të Nenit 25 të Direktivës 95/46/EC parashikojnë si më
poshtë:
93

“1. Shtetet anëtare parashikojnë se transferimi tek një shtet i tretë i të dhënave personale që janë në proces përpunimi, ose që synohen të përpunohen
pas transferimit, mund të ndodhë vetëm nëse shteti i tretë në fjalë siguron
nivelin e nevojshëm të mbrojtjes, pa cenuar përputhshmërinë me dispozitat
kombëtare.
Niveli i mbrojtjes së të dhënave personale, i ofruar nga një shtet i tretë
vlerësohet në kuadrin e të gjitha rrethanave që shoqërojnë një operacion
për sigurimin e të dhënave, ose një grup operacionesh për transferimin e të
dhënave. Vëmendje e posaçme i kushtohet natyrës së të dhënave, qëllimit
dhe kohëzgjatjes së operacionit të propozuar për të dhënat, shtetit të origjinës
dhe shtetit të destinacionit përfundimtar, shtetit të së drejtës, qoftë në nivelin
e përgjithshëm dhe në nivelin e sektorit, në fuqi në shtetin e tretë përkatës,
2.

62 – Mbrojtja e të dhënave në Eurojust: Një regjim i plotë, efektiv dhe i përpiluar sipas nevojës

rregullave të përgjithshme dhe masave të sigurisë që respektohen në këtë
shtet.”
Për komentarin e regjimit të Direktivës lidhur me shtetet e treta, shih po ashtu
ALONSO BLAS, D., Universal effects of the European Data Protection Directive, botuar në librin e DUMORTIER, J., ROBBEN, F. dhe TAEYMANS, M. (ed), A
decade of research @ the crossroads of law and ICT, Larcier, Bruksel, 2001.
Neni 2.1 i Protokollit Shtesë përmban formulimin e mëposhtëm: “Çdo palë
parashikon transferimin e të dhënave personale tek një marrës që është objekt
i juridiksionit të një shteti ose organizate që nuk është palë në Konventë,
vetëm në rast se ky shtet, ose kjo organizatë siguron nivelin e përshtatshëm
të mbrojtjes për transferimin e synuar të të dhënave.”
94

Paragrafët 26 deri në 30 të Memorandumit Shpjegues, në adresën: http://
conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/181.htm.
95

96

Shih Nenin 25, paragrafi 2 i Direktivës.

Transferimet e të dhënave personale për shtetet e treta: Zbatimi i Neneve 25 dhe 26 të Direktivës së BE-së për mbrojtjen e të dhënave, GP 12,
në adresën: http://ec.europa.eu/justice/poli- cies/privacy/workinggroup/
wpdocs/1998_en.htm.
97

Për përkufizimin e të dhënave sensitive, shih Nenin 6 të Konventës 108 dhe
Nenin 8 të Direktivës.
98

Të gjitha marrëveshjet dhe Memorandumet e Mirëkuptimit të nënshkruara nga Eurojust gjenden në adresën: http://www.eurojust.europa.eu/official_documents/eju_agreements.htm.
99

Të gjitha opinionet e dhëna deri tani nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
janë të depozituara në adresën: http://www.eurojust.europa.eu/jsb-publications.htm#opinions.
100

Fjalimi mund të gjendet në: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=SPEECH/10/6&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLang
uage=en
101

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0
001:0038:EN:PDF.
102

103

Shih Nenin 16 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian.

Traktati i Lisbonës, i cili ndryshon Traktatin e Bashkimit Evropian dhe Traktatin Themelues të Komunitetit Evropian, nënshkruar në Lisbonë, më 13 dhjetor 2007 (2007/C 306/01), OJ C 306, datë 17.12.2007, f. 1. Shih për më shumë informacion në adresën: http://europa. eu/lisbon_treaty/index_en.htm.
104

Shih artikullin e H. Hijmans dhe A. Scirocco, të dy punonjës të Zyrës së
Mbikëqyrësit Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave, me titull: Shortcomings
in EU data protection in the Third and the Second Pillars. Can the Lisbon
105
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Treaty be expected to help?, Common Market Law Review, Vol. 46 nr. 5 tetor 2009, f. 1485–1525: “Pika e nisjes është që Traktati i Lisbonës të çon
domosdoshmërish tek një ndryshim themelor në sistemin e mbrojtjes së të
dhënave brenda BE-së. Ai fshin strukturën e shtyllave, e cila është shkaktarja
e disa mangësive, dhe prezanton një dispozitë me zbatim të përgjithshëm për
mbrojtjen e të dhënave (Neni 16 i TFEU-së), çfarë do të thotë që mbulohen të
gjitha fushat e të drejtës së BE-së. Neni 16 (nen i ri) i Traktatit është hartuar
për të shërbyer si burim kryesor për mbrojtjen e të dhënave brenda BE-së.”
Shih për më shumë informacion “Mbrojtja e të Dhënave pas Lisbonës” në
adresën në internet: http://www.eurojust.europa.eu/jsb.htm, dhe artikullin e
shkruar nga ALONSO BLAS, D., Ensuring effective data protection in the field
of police and judicial activities: some considerations to achieve security, justice and freedom, botuar në Forumin ERA (2010), Numri 2, 11: 233–250, DOI
10.1007/s12027-010-0158-8, Springer.
106

Letra e Presidentit të Kolegjit të Eurojust-it për Znj. Reding, datë 23 prill
2010; Letra e Presidentit të Kolegjit të Eurojust-it për Znj. Reding, datë 17
dhjetor 2010; prezantime të Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave në Eurojust
në seancat dëgjimore të organizuara nga Komisioni Evropian në vitin 2010.
107

108

COM(2010) 609, datë 4 nëntor 2010.

Përfundimet e Këshillit për Komunikatën e Komisionit për Parlamentin dhe
Këshillin Evropian: “Qasje gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e të dhënave personale në Bashkimit Evropian”, Bruksel 21 janar 2011, Dokumenti 17923/1/10
REV 1.
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Shtojca 1
Nene të lidhura me mbrojtjen e të dhënave në versionin e
konsoliduar të Vendimit të Këshillit për Forcimin e Eurojust-it
Bruksel, 15 korrik 2009
Neni 14
Përpunimi i të dhënave personale
1. Për aq kohë sa është e nevojshme për të arritur objektivat e tij, brenda kuadrit të
kompetencave të tij dhe në mënyrë që të realizojë detyrat e tij, Eurojust-i mund të
përpunojë të dhëna personale, ose me mjete të automatizuara, ose në dosje manuale të struktura.
2. Eurojust-i merr masat e nevojshme për të garantuar një nivel mbrojte për të dhënat
personale që është të paktën ekuivalent me niveli që rezulton nga aplikimi i Konventës së Këshillit të Evropës, datë 28 janar 1981, dhe i ndryshimeve të mëpasshme të saj, ku ato janë në fuqi në shtetet anëtare.
3. Të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i janë të nevojshme, të lidhura me
çështjen dhe jo të tepërta përkundrejt qëllimit për të cilin ato përpunohen dhe të
sakta dhe të përditësuara, duke marrë parasysh informacionin e ofruar nga organet
përgjegjëse të shteteve anëtare, ose të partnerëve të tjerë, në përputhje me Nenin
13, 26 dhe 26.a. Të dhënat personale që përpunohen nga Eurojust-i përpunohen në
mënyrë të rregullt dhe të ligjshme.
Neni 15
Kufizimet për përpunimin e të dhënave personale
1. Kur të dhënat përpunohen në përputhje me Nenin 14(1), Eurojust-i mund të përpunojë vetëm të dhënat e mëposhtme personale për persona të cilët, bazuar në
legjislacionin kombëtar të shteteve anëtare në fjalë, dyshohet se kanë kryer ose
kanë marrë pjesë në një vepër penale ose që janë dënuar për një vepër të tillë, për
të cilën Eurojust-i është përgjegjës:
(a) mbiemri, mbiemri i vajzërisë, emrat e tjerë dhe çdo nofkë ose emër i prezumuar;
(b) datën dhe vendin e lindjes;
(c) nënshtetësinë;
(d) seksin;
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(e) vendbanimin, profesionin dhe adresën e personit;
(f) numrat e sigurimeve sociale, patentat, dokumentet e identifikimit dhe të
dhënat e pasaportës;
(g) informacion lidhur me personat juridikë, ku përfshihen të dhëna lidhur me
individë të identifikuar ose të identifikueshëm, të cilët janë objekt i një hetimi
penal ose i një procesi gjyqësore;
(h) llogaritë bankare dhe llogaritë me institucione të tjera financiare;
(i) përshkrimi dhe natyra e veprave të pretenduara, data në të cilën ato kryhen,
kategoria kriminale e veprave dhe progresi i hetimeve;
(j) faktet që të çojnë në shtrirjen ndërkombëtare të çështjes;
(k) detajet e lidhura me anëtarësinë e pretenduar të një organizate kriminale;
(l) numrat e telefonave, adresat e e-mail-eve dhe të dhënat që përmenden në nenin 2(2)(a) të Direktivës 2006/24/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit,
datë 15 mars 2006 për ruajtjen e të dhënave të gjeneruara ose të përpunuara
lidhur me ofrimin e shërbimeve të komunikimeve që janë publikisht të disponueshme, ose të rrjeteve1 publike të komunikimeve;
(m) të dhëna për regjistrimin e automjeteve;
(n) profile të ADN-së të përcaktuara nga pjesë të pakoduara të ADN-së, fotografi
dhe shenja gishtash.
2. Në rastet kur të dhënat përpunohen në përputhje me Nenin 14(1), Eurojust-i mund
të përpunojë vetëm të dhënat e mëposhtme personale për persona të cilët, sipas të
drejtës kombëtare të shtetit anëtar përkatës, konsiderohen si dëshmitarë ose viktima në hetimet penale ose në ndjekjet penale lidhur me një ose më shumë lloje
krimesh dhe veprash të përcaktuara në Nenin 4:

1

OJ L 105, datë 13.4.2006, f. 54
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Neni 16
Sistemi i Menaxhimit të të Dhënave, Indeksi dhe Dosjet e Përkohshme të Punës
1. Në përputhje me këtë vendim, Eurojust-i krijon një Sistem për Menaxhimin e
Çështjeve të përbërë nga dosje të përkohshme pune dhe një indeks që përfshin të
dhëna personale dhe jo personale.
2.

Sistemi i Menaxhimit të Çështjeve synohet të:
(a) mbështesë menaxhimin dhe koordinimin e hetimeve dhe të ndjekjeve penale
për të cilat ofron ndihmë Eurojust-i, në veçanti nëpërmjet krahasimit të informacionit;
(b) lehtëson aksesin në informacion për hetimet dhe ndjekjet penale në vijim;
(c) lehtëson monitorimin e ligjshmërisë dhe përputhshmërisë së këtij Vendimi
lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

3. Sistemi për Menaxhimin e Çështjeve, për aq kohë sa ky akt është në përputhje
me rregullat për mbrojtjen e të dhënave të përfshira në Vendim, mund të lidhet
me rrjetet e sigurta të telekomunikacioneve, të përmendur në Nenin 9 të Vendimit
të Këshillit të Evropës 2008/976/JHA, datë 16 dhjetor 2008 për Rrjetin Gjyqësor
Evropian1.
4. Indeksi përfshin referenca tek dosjet e përkohshme të punës të përpunuara brenda
kuadrit të Eurojust-it dhe nuk mund të përfshijë të dhëna të tjera personale të
ndryshme nga të dhënat që përmenden në Nenin 15(1)(a) deri në (i), (k), dhe (m)
dhe në Nenin 15(2).
5.

1

Në ushtrimin e detyrave të tyre dhe në përputhje me këtë Vendim, anëtarët
kombëtarë të Eurojust-it mund të përpunojnë të dhëna për çështje individuale me
të cilat po punojnë në kuadër të një dosjeje të përkohshme pune. Ata i lejojnë
Oficerit të të Dhënave të informohet nga anëtari kombëtar në fjalë për hapjen e
secilës dosje të përkohshme pune që përmban të dhëna personale.

OJ L 348, datë 24.12.2008, f. 130
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6. Për përpunimin e çështjes së lidhur me të dhënat personale Eurojust-i mund të
mos krijojë një dosje të automatizuar të dhënash të ndryshme nga Sistemi i Menaxhimit të Çështjes.
Neni 16a
Funksionimi i dosjeve të përkohshme të punës dhe indeksit
1. Një dosje e përkohshme pune hapet nga një anëtar kombëtar për çdo çështje lidhur
me të cilën transmetohet informacioni, për aq kohë sa transmetimi është në përputhje me këtë Vendim, ose me instrumentet që përmenden në nenin 13(4). Anëtari kombëtar është përgjegjës për menaxhimin e dosjeve të përkohshme të punës të
hapura prej tij.
2. Anëtari kombëtar që ka hapur një dosje të përkohshme pune vendos, rast pas rasti,
nëse do ta mbajë aksesin në dosjen e përkohshme të kufizuar, ose nëse do të japë
akses të plotë ose të pjesshëm në të për anëtarët e tjerë kombëtarë, ose për stafin e
autorizuar të Eurojust-it, kur është e nevojshme për t’i bërë të mundur Eurojust-it
të kryejë detyrat e tij.
3. Anëtari kombëtar i cili ka hapur një dosje të përkohshme vendos se cili informacion i lidhur me dosjen do të futet në Indeks.
Neni 16b
Aksesi në Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve në Nivelin Kombëtar
1. Personat që përmenden në Nenin 12(2), për aq kohë sa janë të lidhur me Sistemin
e Menaxhimit të Çështjeve në përputhje me Nenin 12(6), mund të kenë akses
vetëm në:
(a) indeksin, në përjashtim të rasteve kur anëtari kombëtar që ka vendosur të fusë
të dhënat në indeks e ka mohuar shprehimisht këtë akses;
(b) dosjet e përkohshme të punës të hapura ose të menaxhuara nga anëtari
kombëtar i shtetit të tyre anëtar;
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(c) dosjet e përkohshme të punës të hapura ose të menaxhuara nga anëtari
kombëtar i shteteve të tjera anëtare dhe në të cilat anëtari kombëtar i shtetit të
tyre anëtar ka marrë akses, në përjashtim të rastit kur anëtari kombëtar që e ka
hapur ose e menaxhon dosjen e përkohshme të punës e ka mohuar shprehimisht këtë akses.
2. Anëtari kombëtar vendos brenda kufizimeve të parashikuara në paragrafin 1 për
nivelin e aksesit në dosjet e përkohshme të punës për personat që përmenden
në Nenin 12(2), për aq kohë sa ata janë të lidhur me Sistemin e Menaxhimit të
Çështjes në përputhje me Nenin 12(6).
3. Çdo shtet anëtar vendos pas konsultimeve me anëtarin e tij kombëtar, për nivelin
e aksesit në indeks, akses i cili u është dhënë në shtetet anëtare personave që
përmenden në Nenin 12(2), për aq kohë sa ata janë të lidhur me Sistemin e Menaxhimit të të Dhënave, në përputhje me Nenin 12(6). Shtetet Anëtare njoftojnë
Eurojust-in dhe Sekretariatin e Përgjithshëm të Këshillit për vendimin lidhur me
zbatimin e këtij paragrafi, në mënyrë që Sekretariati të informojë shtetet e tjera
anëtare.
Gjithsesi, personat që përmenden në nenin 12(2), për qa kohë sa janë të lidhur në
Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve në përputhje me Nenin 12(6), kanë të paktën
akses tek indeksi në masën e nevojshme që u lejon atyre të kenë akses në dosjet e
punës për të cilat kanë marrë akses në përputhje me paragrafin 2.
4. Brenda 4 qershorit të vitit 2013 Eurojust-i i raporton Këshillit dhe Komisionit
për zbatimin e paragrafit 3. Bazuar në   këtë raport, secili shtet anëtar vlerëson
mundësinë e rishikimit të nivelit të aksesit të dhënë bazuar në dispozitat e paragrafit 3.
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Neni 17
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave
1. Eurojust-i emëron një Oficer për Mbrojtjen e të Dhënave. Oficeri është anëtar
i stafit. Brenda këtij kuadri, ai/ajo është nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të
Kolegjit. Në ushtrimin e detyrave të përmendura në këtë nen, ai/ajo vepron në
mënyrë të pavarur.
2. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave ka posaçërisht detyrat e mëposhtme:
(a) të sigurojë në mënyrë të pavarur ligjshmërinë dhe përputhshmërinë me dispozitat e Vendimit lidhur me përpunimin e të dhënave personale;
(b) të sigurojë mbajtjen e një dokumenti me shkrim për transmetimin dhe marrjen,
veçanërisht për qëllim të Nenit 19(3), të të dhënave personale në përputhje me
dispozitat e parashikuara në rregullore, nën kushtet e sigurisë të parashikuara
në Nenin 22;
(c) të sigurojë që subjektet e të dhënave informohen për të drejtat e tyre të parashikuara në këtë Direktivë, me kërkesën e tyre.
3. Gjatë ushtrimit të detyrave të tij, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave, ka akses në
të gjitha të dhënat e përpunuara nga Eurojust-i dhe në të gjitha ambientet e Eurojust-it.
4. Kur ai/ajo konstaton se, sipas pikëpamjes së tij/saj, ky Vendim nuk është respektuar gjatë përpunimit, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave:
(a) informon Kolegjin, i cili njofton marrjen e informacionit;
(b) ia dërgon çështjen Organit të Përbashkët Mbikëqyrës në rast se Kolegji nuk e
ka zgjidhur mospërputhshmërinë e përpunimit brenda kohës së arsyeshme.
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Neni 18
Aksesi i autorizuar në të dhënat personale
Vetëm anëtarët kombëtarë, zëvendësit dhe asistentët e tyre, të përmendur në Nenin
2(2), personat e përmendur në nenin 12(2), për aq kohë sa ata janë të lidhur me Sistemin e Menaxhimit të Çështjes në përputhje me Nenin 12(6) dhe stafi i autorizuar
i Eurojust-it, për qëllim të arritjes së objektivave të Eurojust-it dhe brenda afateve
kohore të parashikuara në nenin 16, 16a deh 16b, kanë akses në të dhënat personale të
përpunuara nga Eurojust-i.
Neni 19
E drejta për askes në të dhënat personale
1. Çdo individ ka të drejtë të ketë akses në të dhënat personale të përpunuara nga
Eurojust-i, bazuar në kushtet e parashikuara në këtë Nen.
2.

Çdo individ që dëshiron të ushtrojë të drejtat e tij për të pasur akses në të dhënat e
lidhura me të, të cilat ruhen në Eurojust, ose që dëshiron që këto të dhëna t’i kontrollojë në përputhje me Nenin 20, mund t’i dërgojë një kërkesë për këtë qëllim, pa
pagesë, shtetit anëtar të përzgjedhur prej tij, autoritetit të emëruar për këtë qëllim
në këtë shtet anëtar. Ky autoritet ia dërgon kërkesën pa vonesë Eurojust-it.

3. E drejta e çdo individi për të pasur akses në të dhënat personale lidhur me të, ose
për t’i kontrolluar këto të dhëna, ushtrohet në përputhje me ligjet dhe me procedurat e shtetit anëtar ku individi e ka bërë kërkesën. Në rast se Eurojust-i mund të
konfirmojë se cili autoritet në një shtet i ka transmetuar të dhënat në fjalë, ky autoritet mund të kërkojë që e drejta e aksesit të ushtrohet në përputhje me rregullat
e ligjit të këtij shteti anëtar.
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4. Aksesi në të dhënat personale mohohet nëse:
(a) ky akses mund të cenojë aktivitetet e Eurojust-it;
(b) ky akses mund të cenojë hetimin kombëtar;
(c) ky akses mund të cenojë të drejtat dhe liritë e palëve të treta.
5. Vendimi për të dhënë këtë të drejtë për akses merr parasysh statusin lidhur me të
dhënat e ruajtura nga Eurojust-i për individët që e dërgojnë kërkesën.
6.

Anëtarët kombëtarë të lidhur me kërkesën merren me të dhe marrin një vendim
në emër të Eurojust-it. Kërkesa trajtohet plotësisht brenda tre muajsh nga marrja
e saj. Në rast se anëtarët nuk janë dakord, ata ia dërgojnë çështjen Kolegjit, i cili e
merr vendimin e tij për kërkesën me shumicë dy të tretat.

7. Në rast të mohimit të aksesit, ose në rast se Eurojust-i nuk përpunon të dhëna të
lidhura me aplikuesin, Eurojust-i e njofton aplikuesin se ai ka kryer kontrolle, pa
dhënë informacion që bën të ditur nëse aplikuesi është i njohur apo jo.
8. Në rast se aplikuesi nuk është i kënaqur me përgjigjen që i jepet kërkesës së tij,
ai mund të apelojë kundër vendimit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Organi
i Përbashkët Mbikëqyrës shqyrton nëse vendimi i marrë nga Eurojust-i është në
përputhje me këtë Vendim.
9. Eurojust-i konsultohet nga autoritetet përgjegjëse të zbatimit të ligjit të shteteve
anëtare përpara marrjes së një vendimi. Më pas, shtetet njoftohen për përmbajtjen
e vendimit nëpërmjet anëtarëve kombëtarë të përfshirë.
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Neni 20.
Korrigjimi dhe fshirja e të dhënave personale
1. Në përputhje me Nenin 19(3), çdo individ ka të drejtë t’i kërkojë Eurojust-it të
korrigjojë, bllokojë ose të fshijë të dhënat e lidhura me të, në rast se ato janë të
pasakta ose të paplota, ose në rast se hedhja ose ruajtja e tyre bie në kundërshtim
me këtë Vendim.
2. Eurojust-i e njofton aplikuesin nëse ai i korrigjon, bllokon ose fshin të dhënat
lidhur me të. Në rast se aplikuesin nuk është i kënaqur me përgjigjen e Eurojust-it,
ai mund t’ia dërgojë çështjen Organit të Përbashkët Mbikëqyrës brenda tridhjetë
ditësh nga marrja e vendimit të Eurojust-it.
3. Me kërkesën e autoriteteve përgjegjëse të një shteti anëtar të anëtarit kombëtar
ose të korrespondentit kombëtar, nëse ka, dhe nën përgjegjësinë e tij, Eurojust-i,
në përputhje me rregulloren e tij, korrigjon ose fshin të dhëna personale që përpunohen nga Eurojust-i, të cilat transmetohen ose jepen nga shteti anëtar në fjalë,
anëtari i tij kombëtar ose korrespondenti kombëtar, nëse ka, dhe siguron respektimin e parimeve të parashikuara në Nenin 14(2) dhe (3) dhe Nenit 15(4).
4. Nëse rezulton se të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i janë të pasakta
ose të paplota, ose që hedhja ose ruajtja e tyre bie në kundërshtim me dispozitat e
Vendimit, Eurojust-i bllokon, korrigjon ose fshin këto të dhëna.
5. Në çështjet e përmendura në pikën 3 dhe 4, të gjithë furnizuesit dhe marrësit e
këtyre të dhënave njoftohen menjëherë. Në përputhje me rregullat e aplikueshme
për ta, marrësit më pas korrigjojnë, bllokojnë ose fshijnë të dhënat nga sistemet e
tyre.
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Neni 21.
Afatet kohore për ruajtjen e të dhënave personale
1. Të dhënat personale të përpunua nga Eurojust-i ruhen nga Eurojust-i për aq kohë
sa ruajtja është e nevojshme për të arritur objektivat e tij.
2. Të dhënat personale që përmenden në Nenin 14(1), të cilat janë përpunuar nga
Eurojust-i, nuk mund të ruhen përtej kohës së zbatueshme ndërmjet datave të
mëposhtme:
(a) datës në të cilës është ndaluar hetimi bazuar në parashkrimin nga të gjitha
shteteve anëtare të përfshira në hetim ose në ndjekje penale;
(aa) datës në të cilën personi është shpallur i pafajshëm dhe vendimi ka marrë
formën e prerë;
(b) tre vjet pas datës në të cilën vendimi gjyqësor i të fundit shtet anëtar të përfshirë në hetime ose ndjekjet penale ka marrë formën e prerë;
(c) datën në të cilën Eurojust-i dhe shtetet anëtare të përfshira kanë rënë dakord
bashkërisht se nuk është më e nevojshme për Eurojust-in të koordinojë hetimin dhe ndjekjen penale, në përjashtim të rastit kur ekziston detyrimi për ta
pajisur Eurojust-in me këtë informacion në përputhje me Nenin 13(6) dhe (7),
ose në përputhje me instrumentet e përmendura në Nenin 13(4);
(d) tre vjet pas datës në të cilën janë transmetuar të dhënat në përputhje me Nenin 13(6) dhe (7), ose në përputhje me instrumentet e parashikuara në Nenin
13(4).
3. (a) periudhat e mbikëqyrjes dhe të ruajtjes së përmendura në paragrafin 2(a), (b),
(c) dhe (d) rishikohen në mënyrë të vazhdueshme nga përpunime të duhura të
automatizuara. Megjithatë, rishikimi i nevojës për të ruajtur të dhënat kryhet një
herë në tre vjet pas marrjes së tyre.

5347/3/09 REV 3
ANNEXI

AL/ec
DG H 2B

37

EN

75 – Shtojca 1: Nene të lidhura me mbrojtjen e të dhënave në versionin e konsoliduar të
Vendimit të Këshillit për Forcimin e Eurojust-it

(b) Kur një ndër afatet kohore të ruajtjes të përmendura në paragrafin 2(a), (b), (c)
dhe (d) ka skaduar, Eurojust-i e rishikon nevojën për ruajtjen e të dhënave për
më shumë kohë, në mënyrë që t’i bëjë të mundur atij të arrijë objektivat dhe
mund të vendosë nëpërmjet derogimit t’i ruajë këto të dhëna deri në rishikimin pasues. Por, në momentin kur ndjekja penale ndalohet në të gjitha shtetet
anëtare sipas parashikimit të paragrafit 2(a), të dhënat mund të ruhen vetëm
nëse janë të nevojshme në mënyrë që Eurojust-i të japë ndihmë në përputhje
me këtë Vendim.
(c) Në rastet kur të dhënat ruhen nëpërmjet derogimit në përputhje me pikën (b),
rishikimi për nevojën për të ruajtur të dhënat ndodh çdo tre vjet.
4. Kur ekziston një dosje që përmban të dhëna jo automatike dhe të pastrukturuara,
pasi ka kaluar afati kohor për ruajtjen e zërit të fundit të të dhënave të automatizuara, të gjitha dokumentet në dosje i kalohen autoritetet që i ka dhënë këto
dokumente dhe kopjet e tyre shkatërrohen.
5. Në rastet kur Eurojust-i koordinon një hetim ose ndjekje penale, anëtarët
kombëtarë e informojnë Eurojust-in dhe shtetet e tjera anëtare përkatëse për të
gjitha vendimet gjyqësore lidhur me çështjen, të cilat kanë marrë formë të prerë
në mënyrë që, ndër të tjera, të mund të aplikohet pika 2(b).
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Neni 22.
Siguria e të dhënave
1. Eurojust-i dhe, për aq kohë sa bëhet fjalë për të dhëna të transmetuara nga Eurojust-i, çdo shtet anëtar, i mbron të dhënat kundër shkatërrimit rastësor ose të paligjshëm, humbjes aksidentale ose dhënies së paautorizuar, ndryshimit dhe aksesit
ose çdo forme tjetër të përpunimit të të dhënave.
2. Rregullorja e funksionimit përmban masa teknike dhe procedura organizative që
nevojiten për të zbatuar këtë Direktivë, lidhur me përpunimin e të dhënave dhe, në
veçanti, me masat e projektuara për:
(a) të mohuar aksesin e personave të paautorizuar në pajisjet përpunuese që përdoren për përpunimin e të dhënave personale;
(b) të parandaluar leximin, kopjimin ndryshimin dhe heqjen e paautorizuar të
mjetit të të dhënave;
(c) të parandaluar futjen e paautorizuar të të dhënave dhe inspektimin, modifikimin ose fshirjen e paautorizuar të të dhënave personale të ruajtura;
(d) të parandaluar përdorimin e sistemeve të automatizuara të përpunimit të të
dhënave nga persona të paautorizuar që përdorin pajisjen e komunikimit të të
dhënave;
(e) të siguruar se personat e autorizuar për të përdorur një sistem të autimotizuar
për përpunimin e të dhënave kanë akses vetëm tek ato të dhëna që mbulohen
nga autorizimi në fjalë;
(f) të siguruar se është e mundur të verifikohet dhe të përcaktohet se cilët organe
transmetojnë të dhënat personale kur komunikohen të dhënat;
(g) të siguruar se është më pas e mundur të verifikohet ose të përcaktohet se cilat
të dhëna personale janë hedhur në sistemet e automatizuara të përpunimit të të
dhënave, si dhe kur dhe nga kush janë hedhur këto të dhëna;
(h) të parandaluar leximin, kopjimin, modifikimin ose fshirjen e paautorizuar të
të dhënave personale gjatë transferimeve të të dhënave personale, ose gjatë
transportimit të të dhënave.
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Neni 23.
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës krijohet për të monitoruar në mënyrë kolektive
aktivitetet e Eurojust-it, parashikuar në nenin 14 deri 22, 26, 26a dhe 27 për të siguruar se përpunimi e dhënave personale realizohet në përputhje me këtë Vendim.
Për të realizuar këto detyra, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës ka të drejtë të ketë
akses të plotë në të gjitha dosjet ku përpunohen këto të dhëna personale. Eurojusti i jep Organit të Përbashkët Mbikëqyrës të gjithë informacionin e nevojshëm për
dosjet e kërkuara prej tij, dhe e ndihmon këtë organ në realizimin e detyrave me
çdo mjet tjetër. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mblidhet të paktën një herë në
gjashtë muaj. Ai mblidhet po ashtu brenda tre muajsh pas depozitimit të ankesës
së përmendur në Nenin 19(8), ose brenda tre ditësh pas datës kur i është dërguar
çështja, bazuar në Nenin 20(2). Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të thirret
po ashtu nga kryetari, kur kërkohet nga të paktën dy anëtarë të tij. Për të krijuar
Organin e Përbashkët Mbikëqyrës, çdo shtet anëtar, i cili vepron në përputhje me
sistemi e vet ligjor, emëron një gjyqtar që nuk është anëtar i Eurojust-it, ose nëse
lejohet nga sistemi i tij kushtetues ose kombëtar, një person që mban një pozicion që i jep atij pavarësi të mjaftueshme për t’u përfshirë në listën e gjyqtarëve
të cilët mund të jenë anëtarë ose gjyqtarë të posaçëm në Organin e Përbashkët
Mbikëqyrës. Asnjë emërim i tillë nuk do të bëhet për më pak se tre vjet. Revokimi
i emërimit bëhet sipas parimeve të shkarkimit në të drejtën kombëtare të shtetit
anëtar të origjinës. Emërimi dhe shkarkimi i komunikohen si Sekretariatit të Këshillit të Evropës dhe Eurojust-it.
2. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës përbëhet nga tre anëtarë të përhershëm dhe, siç
parashikohet në pikën 4, dhe nga gjyqtarë të posaçëm.
3. Një gjyqtar i emëruar nga një shtet anëtar bëhet anëtar i përhershëm pas zgjedhjes
në seancë plenare nga personat e caktuar nga shtetet anëtare në përputhje me paragrafin 1 dhe mbeten anëtarë të përhershëm për tre vjet. Zgjedhjet mbahen një herë
në vit për një anëtar të përhershëm të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës nëpërmjet
votimit të fshehtë. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës drejtohet nga anëtari që është
në vitin e tretë të mandatit pas zgjedhjeve. Anëtarët e përhershëm kanë të drejtën
e rizgjedhjes. Të emëruarit që dëshirojnë të zgjidhen ia paraqesin kandidaturën e
tyre me shkrim Sekretarit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhjetë ditë para
takimit në të cilin do të bëhen zgjedhjet.
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4. Të pranishëm janë dhe një ose më shumë gjyqtarë të posaçëm vetëm gjatë
kohëzgjatjes të procedurave të ankimimit për të dhënat personale nga shteti që i
ka emëruar ata.
5. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mbetet i njëjti gjatë të gjithë kohëzgjatjes së një
procedure ankimimi, dhe në rast se anëtarët e përhershëm e kanë arritur fundin e
mandatit të tyre, në përputhje me pikën 3.
6. Çdo anëtar dhe gjyqtar i posaçëm ka të drejtën e një vote. Në rast barazimi vote,
kryetari ka votën vendimmarrëse.
7. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës shqyrton ankesat që i paraqiten në përputhje me
Nenin 19(8) dhe 20(2) dhe kryen kontrolle në përputhje me pikën 1, nënparagrafi
i parë i këtij neni. Në rast se Organi i Përbashkët Mbikëqyrës është i mendimit se
një vendim i marrë nga Eurojust-i ose përpunimi i të dhënave prej tij nuk janë në
përputhje me këtë Vendim, çështja i dërgohet Eurojust-it, i cili e pranon vendimin
e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës.
8. Vendimet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës janë të formës së prerë dhe detyruese për Eurojust-in.
9. Personat e caktuar nga Shtetet Anëtare në përputhje me pikën 1, nënparagrafi i
tretë, të drejtuar nga kryetari i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, miratojnë rregulloren e brendshme e cila, për qëllim të shqyrtimit të ankesave, përcakton kritere objektive për caktimin e anëtarëve të Organit.
10. Kostot e Sekretariatit mbulohen nga buxheti i Eurojust-it. Sekretariati i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës gëzon pavarësi në realizimin e funksioneve të tij
brenda sekretariatit të Eurojust-it. Sekretariati i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
mund të mbështetet në eksperiencën e Sekretariatit, të përcaktuar nga Vendimi
2000/641/JHA1.
11. Anëtarët e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës janë objekt i detyrimeve të konfidencialitetit të parashikuara në Nenin 25.

Vendimi i Këshillit 2000/641/JHA, datë 17 tetor 2000 që krijon një sekretariat për organet e
përbashkëta mbikëqyrëse për mbrojtjen e të dhënave, të krijuara nga Konventa për Krijimin e
Zyrës së Policisë Evropiane (Konventa e Europolit), Konventa për Përdorimin e Teknologjisë së
Informacionit për Qëllime Doganore, Konventa për Përdorimin e Teknologjisë së Informacionit
për Qëllime Doganore dhe Konventa që zbaton Marrëveshjen Shengen për heqjen graduale të
kontrolleve në kufijtë e përbashkët (Konventa e Shengenit).
1
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12. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i dërgon raport të përvitshëm Këshillit.
Neni 24.
Përgjegjësia për përpunim të paautorizuar dhe të pasaktë të të dhënave
1. Eurojust-i është përgjegjës për dëmet që i shkaktohen individit, në përputhje me të
drejtën kombëtare të shtetit anëtar ku gjendet selia e tij, kur këto dëme shkaktohen
nga përpunimi i paautorizuar ose i pasaktë i të dhënave prej tij.
2. Ankesat kundër Eurojust-it në përputhje me përgjegjësinë e parashikuar në pikën
1, dëgjohen nga gjykatat e shtetit anëtar ku e ka selinë Eurojust-i.
3. Çdo shtet anëtar është përgjegjës, në përputhje me të drejtën e tij kombëtare, për
dëmet që i shkaktohen një individi, të cilat rrjedhin nga përpunimi i paautorizuar
ose i pasaktë i të dhënave që shteti i ka kaluar Eurojust-it.
Neni 25.
Konfidencialiteti
1. Anëtarët kombëtar, zëvendësit dhe asistentët e tyre, përmendur në nenin 2(2), stafi
i Eurojust-it, korrespondentët kombëtarë dhe Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave
respektojnë parimin e konfidencialitetit pa cenuar nenin 2(4).
2. Detyrimi i konfidencialitetit zbatohet për të gjithë personat dhe organet të cilëve u
kërkohet të punojnë me Eurojust-in.
3. Detyrimi i konfidencialitetit zbatohet dhe pas largimit nga detyra ose pas mbarimit të marrëdhënies së punës, ose pas përfundimit të aktiviteteve të personave që
përmenden në pikën 1 dhe 2.
4. Pa cenuar Nenin 2(4), detyrimi i konfidencialitetit zbatohet për të gjithë informacionin e marrë nga Eurojust-i.
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Neni 25a.
Bashkëpunimi me Rrjetin Evropian Gjyqësor dhe me rrjete të tjera të Bashkimit
Evropian të përfshirë në bashkëpunimin për çështje penale
1. Eurojust-i dhe Rrjeti Gjyqësor Evropian mbajnë marrëdhënie të privilegjuara
ndërmjet njëri-tjetrit, bazuar në konsultime dhe komplimentaritet, veçanërisht
ndërmjet anëtarit kombëtar, pikave të kontaktit të Rrjetit Gjyqësor Evropian të
të njëjtit shtet anëtar dhe korrespondentëve të Eurojust-it dhe të Rrjetit Gjyqësor
Evropian. Për të siguruar bashkëpunim efikas, merren masat e mëposhtme:
(a) anëtarët kombëtarë informojnë rast pas rasti pikat e kontaktit të Rrjetit
Gjyqësor Evropian për çështjet për të cilat mendojnë se rrjeti është në pozicion më të mirë për t’i zgjidhur;
(b) Sekretariati i Rrjetit Gjyqësor Evropian është pjesë e stafit të Eurojust-it. Ai
funksionon si njësi e veçantë. Ai mund të mbështetet në burimet administrative të Eurojust-it kur ato janë të nevojshme për realizmin e detyrave të Rrjetit
Gjyqësor Evropian, duke përfshirë dhe mbulimin e shpenzimeve të mbledhjeve plenare të Rrjetit. Në rastet kur organizohen mbledhje plenare në shtetin
anëtar që ka kryesinë e Këshillit, shpenzimet mbulojnë vetëm një pjesë të
kostove të përgjithshme të takimit;
(c) pikat e kontaktit të rrjetit gjyqësor evropian mund të ftohen rast pas rasti të
marrin pjesë në takimet e Eurojust-it.
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2. Pa prekur parashikimet e Nenit 4(1), Sekretariati i Rrjetit për Skuadrat e Përbashkëta Hetimore dhe rrjeti i ngritur nëpërmjet Vendimit 2002/494/JHA është pjesë
e skuadrës së Eurojust-it. Këto sekretariate funksionojnë si njësi të veçanta. Ato
mund të mbështeten në burimet administrative të Eurojust-it, të cilat janë të nevojshme për realizmin e detyrave. Koordinimi ndërmjet sekretariateve sigurohet nga
Eurojust-i.
3. Rrjeti i krijuar nëpërmjet Direktivës 2008/852/JHA mund t’i kërkojë Eurojust-it
t’i ofrojë një sekretariat rrjetit. Në rast se bëhet kjo kërkesë, aplikohet paragrafi 2
më sipër.
Neni 26.
Marrëdhëniet me Komunitetin ose me institucione,
organe ose agjenci të lidhura me Bashkimin
1. Për aq kohë sa janë të lidhura me realizimin e detyrave të tij, Eurojust-i mund të
krijojë dhe të mbajë marrëdhënie bashkëpunuese me institucionet, organet dhe
agjencitë e krijuara nga ose në bazë të Traktateve Themeluese të Komuniteteve Evropiane ose Traktatit për Bashkimin Evropian. Eurojust-i krijon dhe mban
marrëdhënie bashkëpunuese me të paktën:
(a) Europol-in;
(b) OLAF-in;
(c) Agjencinë Evropiane për Menaxhimin e Bashkëpunimit Operativ në Kufijtë e
Jashtëm të Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian (Frontex);
(d) Këshillin, në veçanti me Qendrën e Përbashkët për Situatën.
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Eurojust-i krijon dhe ruan marrëdhënie bashkëpunuese me Rrjetin Evropian të Trajnimit Gjyqësor.
2. Eurojust-i mund të nënshkruajë marrëveshje ose procedura pune me subjektet
e përmendura në paragrafin 1. Këto marrëveshje ose procedura pune lidhen në
veçanti me shkëmbimin e informacionit, duke përfshirë të dhënat personale dhe
atashimin e oficerëve ndërlidhës në Eurojust. Këto marrëveshje ose procedura
pune mund të nënshkruhen pas konsultimit të Eurojust-it me Organin e Përbashkët
Mbikëqyrës lidhur me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave dhe pas miratimit të
Këshillit, i cili vendon me shumicë të cilësuar. Eurojust-i e informon Këshillin për
planet që ka për të hyrë në këto negociata, ndërkohë që Këshilli mund të nxjerrë
përfundimet siç i sheh të arsyeshme.
3. Para hyrjes në fuqi të një marrëveshje ose një procedure të përmendur në paragrafin 2, Eurojust-i mund ta marrë dhe ta përdorë informacionin në mënyrë të
drejtpërdrejtë, duke përfshirë të dhënat personale nga subjektet e përmendura në
paragrafin 1, për sa kohë kjo është e nevojshme për realizimin legjitim të detyrave
të tij, si dhe mund t’i transmetojë në mënyrë të drejtpërdrejtë informacion këtyre
subjekteve, duke përfshirë dhe të dhënat personale, për sa kohë kjo është e nevojshme për realizimin legjitim të detyrave të marrësit dhe në përputhje me rregullat
për mbrojtjen e të dhënave të ofruara në Vendim.
4. Olaf-i mund të kontribuojë për punën e Eurojust-it për të koordinuar hetimet dhe
ndjekjet penale lidhur me mbrojtjen e interesave financiarë të Komuniteteve Evropiane ose me iniciativën e Eurojust-it, kur autoritetet përgjegjëse kombëtare nuk e
kundërshtojnë këtë pjesëmarrje.
5. Për qëllime të marrjes dhe transmetimit të informacionit ndërmjet Eurojust-it dhe
OLAF-it, dhe, pa cenuar Nenin 9 shtetet anëtare sigurohen që anëtarët kombëtarë
të Eurojust-it të konsiderohen autoritete përgjegjëse të shteteve anëtare për qëllimet e Rregullores (EC) nr. 1073/1999 dhe
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Rregullores së Këshillit (Euroaton) nr. 1074/1999, datë 25 maj 1999 lidhur me
hetimet e kryera nga Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF)1. Shkëmbimi i
informacionit ndërmjet OLAF-it dhe anëtarëve kombëtarë nuk e cenon informacionin që u duhet dhënë autoriteteve të tjera përgjegjëse bazuar në këto Rregullore.
Neni 26a.
Marrëdhëniet me shtete dhe me organizata të tjera
1. Për aq sa kërkohet për realizimin e detyrave të tij, Eurojust-i mund të krijojë dhe
të mbajë marrëdhënie bashkëpunuese me subjektet e mëposhtme:
(a) shtete të treta
(b) organizata të tilla si:
(i) organizata ndërkombëtare dhe organet e tyre të varësisë të cilat mbulohen
nga e drejta publike;
(ii) organe të tjera që mbulohen nga e drejta publike, të cilat mbështeten në
një marrëveshje ndërmjet dy ose më shumë shteteve anëtare; dhe
(iii) Organizata Ndërkombëtare e Policisë Ndërkombëtare (Interpol).
2. Eurojust-i mund të nënshkruajë marrëveshje me subjektet e përmendura në paragrafin 1. Këto marrëveshje mund të lidhen veçanërisht me shkëmbenim e informacionit, duke përfshirë të dhënat personale dhe atashimin e oficerëve ndërlidhës ose
të magjistratëve ndërlidhës në Eurojust. Këto marrëveshje mund të përfundohen
vetëm pas konsultimit të Eurojust-it me Organin e Përbashkët Mbikëqyrës lidhur
me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave dhe pas miratimit nga Këshilli, i cili vendon me shumicë të cilësuar. Eurojust-i e informon Këshillin për planet që mund të
ketë për pjesëmarrjen në këto negociata dhe Këshilli mund të nxjerrë përfundimet
përkatëse.

1

OJ L 136, datë 31.5.1999, f. 8
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3. Marrëveshjet e përmendura në paragrafin 2 të cilat përmbajnë dispozita për
shkëmbimin e të dhënave personale mund të përmbyllen nëse subjekti i përfshirë
është objekt i Konventës së Këshillit të Evropës, datë 28 janar 1981, ose pas një
vlerësimi që konfirmon praninë e një niveli të përshtatshëm të mbrojtjes së të
dhënave të siguruar nga kjo palë.
4. Marrëveshjet e përmendura në paragrafin 2 përfshijnë dispozita për monitorimin e
zbatimit të tyre, duke përfshirë zbatimin e rregullave për mbrojtjen e të dhënave.
5. Përpara hyrjes në fuqi të marrëveshjes së përmendur në paragrafin 2, Eurojust-i
mund të marrë në mënyrë të drejtpërdrejtë informacion, duke përfshirë dhe të
dhëna personale për sa kohë kjo është e nevojshme për realizimin legjitim të
detyrave të tij.
6. Përpara hyrjes në fuqi të marrëveshjeve të përmendura në paragrafin 2, Eurojust-i
mund të transmetojë informacion në mënyrë të drejtpërdrejtë, në përputhje me
kushtet e parashikuara në Nenin 27(1), në përjashtim të të dhënave personale, për
këto subjekte, për sa kohë kjo është e nevojshme për realizimin legjitim të detyrave të marrësit.
7. Në përputhje me kushtet e parashikuara në Nenin 27(1), Eurojust-i mund t’i transmetojë të dhëna personale subjekteve të parashikuar në paragrafin 1, kur:
(a) kjo është e nevojshme në raste individuale për qëllimin e parandalimit ose të
luftën kundër veprave penale për të cilat ka kompetencë Eurojust-i, dhe
(b) Eurojust-i ka përfunduar një marrëveshje siç parashikohet në paragrafin 2 me
subjektin në fjalë, e cila ka hyrë në fuqi dhe lejon transmetimin e të dhënave.
8. Çdo dështim pasues, ose mundësia e madhe për dështim nga ana e subjekteve
të përmendura në paragrafin 3, i komunikohet menjëherë Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës nga Eurojust-i dhe nga shtetet anëtare në fjalë. Ky Organ i Përbashkët
Mbikëqyrës mund të shmangë shkëmbimin e mëtejshëm të të dhënave personale
me subjektet përkatëse deri sa të bindet që janë ofruar mjetet e nevojshme ligjore.
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9. Megjithatë dhe në rast se nuk përmenden kushtet e përmendura në paragrafin 7,
një anëtar kombëtar i cili vepron në cilësinë e autoritetit kombëtar përgjegjës dhe
në përputhje me dispozitat e parashikuara në të drejtën kombëtare, në mënyrë
përjashtimore dhe me të vetmin qëllim të marrjes së masave urgjente për të luftuar
rrezikun serioz të menjëhershëm që kërcënon një person ose sigurinë publike dhe
kryen shkëmbenim e informacionit ku përfshihen të dhënat personale. Anëtari
kombëtar mban shënim të komunikimeve të të dhënave dhe të bazës së këtyre komunikimeve. Komunikimi i të dhënave autorizohet vetëm nëse marrësi premton
se të dhënat do të përdoren për qëllimet për të cilat janë komunikuar.
Neni 27.
Transmetimi i të dhënave
1. Përpara se Eurojust-i të shkëmbejë informacion me subjektet e përmendura
në Nenin 26a, anëtari kombëtar i shtetit anëtar që e ka dërguar informacionin
jep pëlqimin për transferimin e këtij informacioni. Në raste të caktuara, anëtari
kombëtar konsultohet me autoritetet përgjegjëse të shteteve anëtare.
2. Eurojust-i është përgjegjës për ligjshmërinë e transmetimit të të dhënave, të parashikuar në Nenin 26 dhe 26a dhe shkaqeve për këto transmetime. Të dhënat
transmetohen vetëm nëse marrësi premton që të dhënat do të përdoren vetëm për
qëllimet për të cilat ato janë bërë të disponueshme.
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Neni 27a.
Magjistratët ndërlidhës të caktuar në shtetet e treta
1. Për qëllim të lehtësimit të bashkëpunimit gjyqësor me shtetet e treta në çështje
në të cilat Eurojust-i jep ndihmë në përputhje me këtë Vendim, Kolegji mund
të caktojë magjistratë ndërlidhës tek një palë e tretë, bazuar në marrëveshjen e
përmendur në Nenin 26a me këtë shtet të tretë. Para se të hapen negociatat me një
shtet të tretë, Këshillit jep miratimin e tij me votë të cilësuar. Eurojust-i e informon Këshillin për planet që ka për të hyrë në marrëveshje dhe Këshilli mund të
nxjerrë përfundime në rast se e konsideron të arsyeshme.
2. Magjistrati ndërlidhës i përmendur në paragrafin 1 kërkohet të ketë eksperiencë
pune me Eurojust-in, si dhe njohuri të përshtatshme të bashkëpunimit gjyqësor
dhe të mënyrës sesi funksionon Eurojust-i. Caktimi i një magjistrati ndërlidhës në
emër të Eurojust-it është objekt i pëlqimit paraprak të magjistratit dhe të shtetit të
tretë përkatës.
3. Në rastet kur magjistri ndërlidhës caktohet nga Eurojust-i ndërmjet anëtarëve
kombëtarë, zëvendësve ose asistentëve të tyre:
(i) ai zëvendësohet në funksionin e tij si anëtar, zëvendës ose asistent kombëtar
nga shteti i tij anëtar;
(ii) ai zhvishet nga kompetencat e mëparshme, të marra në përputhje me Nenin
9a dhe 9e.
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4. Pa cenuar Nenin 110 të Rregullores së Stafit për Zyrtarët e Komuniteteve Evropiane të parashikuar në Rregullore (EEC, Euroatom, ECSC) nr. 259/68 , Kolegji
harton rregulla për caktimin e magjistratëve ndërlidhës dhe miraton proceduat e
nevojshme zbatuese në këtë aspekt lidhur me konsultimet me Komisionin.
5. Aktivitetet e magjistratëve ndërlidhës të caktuar nga Eurojust-i janë objekt i
mbikëqyrjes së Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Magjistratët ndërlidhës i raportojnë Kolegjit, i cili informon Parlamentin Evropian dhe Këshillin në raportin
vjetor dhe për aktivitetet e tyre në mënyrën e duhur. Magjistratët ndërlidhës informojnë anëtarët kombëtarë dhe autoritetet kombëtare përgjegjëse për të gjitha
çështjet që lidhen me shtetet e tyre anëtare.
6. Autoritetet përgjegjëse të shteteve anëtare dhe magjistratët ndërlidhës të përmendur në paragrafin 1 mund të kontaktojnë njëri-tjetrin në mënyrë të drejtpërdrejtë.
Në këtë rast magjistrati ndërlidhës informon anëtarin kombëtar të lidhur me kontrata të tilla.
7. Magjistratët ndërlidhës që përmenden në paragrafin 1 lidhen me Sistemin për Menaxhimin e Çështjeve.
Neni 27b.
Kërkesat për bashkëpunim gjyqësor drejt dhe nga shtetet anëtare
1. Me marrëveshjen e shtetit anëtar përkatës, Eurojust-i mund të koordinojë ekzekutimin e kërkesave për bashkëpunim gjyqësor të lëshuar nga një shtet i tretë, kur
këto kërkesa janë pjesë e të njëjtave hetime dhe kërkojnë ekzekutim nga të pakën
dy shtete anëtare. Kërkesat që përmenden në këtë paragraf mund t’i transmetohen
po ashtu Eurojust-it nga një autoritet kombëtar përgjegjës.
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2. Në rast emergjence dhe në përputhje me Nenin 51, OCC-ja mund të marrë dhe të
përpunojë kërkesat e përmendura në paragrafin 1 të këtij Neni dhe të lëshuar nga
një shtet i tretë, i cili ka përfunduar një marrëveshje bashkëpunimi me Eurojust-in.
3. Pa cenuar Nenin 3(2) kur bëhen kërkesa për bashkëpunim gjyqësor, të cilat lidhen
me të njëjtin hetim dhe kërkojnë ekzekutim në një shtet të tretë, Eurojust-i mund
të lehtësojë bashkëpunimin gjyqësor në lidhje me shtetin e tretë të përfshirë, pas
miratimit nga shteti anëtar përkatës.
4. Kërkesat që përmenden në paragrafin 1, 2 dhe 3 mund të transmetohen nëpërmjet Eurojust-it nëse ato janë në përputhje me instrumentet e zbatueshme për
marrëdhëniet ndërmjet shtetit të tretë dhe Bashkimit Evropian ose shtetit të tretë
të përfshirë.
Neni 27c.
Përgjegjësi të tjera përveç përgjegjësive për përpunimin e paautorizuar ose të
pasaktë të të dhënave
1. Përgjegjësia kontraktuale e Eurojust-it mbulohet nga e drejta e zbatueshme për
kontratën përkatëse.
2. Në rast të përgjegjësisë jokontraktuale, në mënyrë të pavarur nga çdo përgjegjësi
e parashikuar në Nenin 24, Eurojust-i korrigjon çdo dëmtim të shkaktuar për faj
të Kolegjit ose stafit të Eurojust-it gjatë ushtrimit të detyrave të tyre dhe që i atribuohen atyre, pavarësisht nga procedurat e ndryshme për pretendim dëmesh që
ekziston bazuar në të drejtën e shteteve anëtare.
3. Paragrafi 2 zbatohet dhe ashtu për dëmtimet që shkaktohen nëpërmjet gabimit
të një anëtari kombëtar, një zëvendësuesi ose ndihmësi të tij gjatë ushtrimit të
detyrës. Gjithsesi, kur ai vepron bazuar në kompetencat që i jepen në përputhje me
Nenin 9a deri në 9e, shteti anëtar i origjinës e rimburson Eurojust-in me shumat që
ka paguar Eurojust-i për korrigjimin e dëmit.
4. Pala e dëmtuar ka të drejtën t’i kërkojë Eurojust-it të mos ndërmarrë veprimin ose
të heqë dorë prej tij.
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5. Gjykatat kombëtare të shteteve anëtare që kanë juridiksion të merren me mosmarrëveshje që përfshijnë përgjegjësitë e Eurojust-it, të përmendura në këtë nen,
do të përcaktohen bazuar në Rregulloren e Këshillit (EC) nr. 44/2001, datë 22
dhjetor 2000 rreth juridiksionit dhe njohjes dhe zbatimit të vendimeve në çështjet
civile dhe tregtare1.
Neni 28.
Organizimi dhe funksionimi
1. Kolegji është organi përgjegjës për organizimin dhe funksionimin e Eurojust-it.
2. Kolegji zgjedh presidentin e tij ndërmjet anëtarëve kombëtarë dhe mund, nëse e
sheh të arsyeshme, të zgjedhë jo më shumë se dy zëvendës presidentë. Rezultati i
zgjedhjeve i dërgohet Këshillit, i cili e merr vendimin me shumicë të cilësuar.
3. Presidenti ushtron të drejtat e tij në emër të Këshillit dhe nën përgjegjësinë e tij,
drejton punën dhe monitoron menaxhimin e përditshëm të siguruar nga Drejtori
Administrativ. Rastet kur vendimet ose veprimet e tij kërkojnë autorizim paraprak
ose një raport të Kolegjit specifikohen në Rregulle.   
4. Presidenti ka mandat trevjeçar. Ai gëzon të drejtën e rizgjedhjes për vetëm një
herë. Kushtet e punës së zëvendës presidentit (ose të zëvendës presidentëve) mbulohen nga rregullorja.
5. Eurojust-i asistohet nga një sekretariat, cili drejtohet nga Drejtori Administrativ.
6. Eurojust-i ushtron kompetencat që i jepen nga Autoriteti Emërues mbi stafin e tij.
Kolegji miraton rregullat e nevojshme për zbatimin e kësaj pike në përputhje me
rregulloren e institucionit.

1

OJ L 12, datë 16.01.2001, f. 1
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(Akte të miratuara bazuar në Titullin VI të Traktatit për Bashkimin Evropian)

RREGULLROJA PËR PËRPUNIMIN DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE NË EUROJUST
(Tekst i miratuar me unanimitet nga Kolegji i Eurojust-it, në takimin. datë 21 tetor 2004, miratuar nga Këshilli më 24 shkurt 2005)
(2005/C 68/01)
TITULLI I

përdorimi, dhënia nëpërmjet transmetimit, shpërndarja ose bërja
e disponueshme në mënyra të tjera, harmonizimi ose kombinimi,
bllokimi, fshirja ose shkatërrimi;

PËRKUFIZIME
Neni 1.

(j)

‘sistemi i ruajtjes në dosje i të dhënave personale’ (‘sistemi i dosjeve’) është çdo organizim i strukturuar i të dhënave personale, të
cilat janë të aksesuehsme sipas kritereve specifike, të centralizuara, jo të centralizuara ose të shpërndara mbi një bazë funksionale
ose gjeografike;

(k)

‘kontrollues’ është personi i cili, ose vetëm, ose në bashkëpunim me të tjerë, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të
dhënave personale; kur qëllimet dhe mjetet e përpunimit përcaktohen nga e drejta kombëtare ose Evropiane, ose nga rregullore
kombëtare ose evropiane, kontrolluesi ose kriteret specifike për
emërimin e tij mund të hartohen nga e drejta kombëtare ose e drejta evropiane;

(l)

‘përpunues’ është personi fizik ose juridik, autoriteti, agjencia ose
çdo organ tjetër publik i cili zotëron të dhëna personale në emër të
kontrolluesit;

(m)

‘palë e tretë’ është çdo person fizik ose juridik, autoritet, agjenci
ose çdo organ tjetër publik, ose çdo organ tjetër i ndryshëm nga subjekti i të dhënave, kontrolluesi, përpunuesi, dhe personi i autorizuar për përpunimin e të dhënave, me autorizimin e drejtpërdrejtë
të kontrolluesit ose të përpunuesit; dhe

(n)

‘marrësi’ është çdo person fizik ose juridik, autoritet, agjenci
ose çdo organ tjetër publik, ose çdo organ tjetër të cilit i jepen të
dhënat, qoftë palë e tretë ose jo.

Përkufizime
Për qëllimet e kësaj Rregulloreje dhe të teksteve të tjera që bëjnë të mundur zbatimin e saj:
(a)

‘Vendimi i Eurojust-it’ është vendimi i Këshillit, datë 28 shkurt
2002, i cili e krijon Eurojust-in me synimin e përforcimit të luftës
kundër krimeve të rënda, i ndryshuar nga Vendimi i Këshillit, datë
18 qershor 2003;

(b)

‘Kolegji’ është Kolegji i Eurojust-it, siç parashikohet në Nenin 10
të Vendimit të Eurojust-it;

(c)

‘Anëtar Kombëtar’ është anëtari kombëtar i atashuar tek Eurojust-i
nga çdo shtet anëtar, siç parashikohet në Nenin 2(1) të Vendimit të
Eurojust-it;

(d)

‘Asistent’ është një person i cili mund të ndihmojë një anëtar
kombëtar, siç parashikohet në Nenin 2(2) të Vendimit të Eurojust-it;

(e)

‘Stafi i Eurojust-it’ është Drejtori Administrativ, siç parashikohet
në Nenin 29 të Vendimit të Eurojust-it, si dhe stafi i cili parashikohet në Nenin 30 të Vendimit të Eurojust-it;

(f)

‘Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave’ është personi i emëruar në
përputhje me Nenin 17 të Vendimit të Eurojust-it;

(g)

‘Organi i Përbashkët Mbikëqyrës’ është organi i pavarur i krijuar
në përputhje me Nenin 23 të Vendimit të Eurojust-it ;

(h)

‘të dhënat personale’ përbëjnë informacionin e lidhur me një
person fizik të identifikuar, ose të identifikueshëm (‘subjekti i të
dhënave’); personi i identifikueshëm është personi i cili mund të
identifikohet, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose në mënyrë të
tërthortë, veçanërisht bazuar në numrin e identifikimit, ose në një
ose më shumë faktorë specifikë të identitetit të tij/saj fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose social;

(i)

‘përpunimi i të dhënave personale’ (‘përpunimi’) është çdo operacion, ose grup operacionesh i cili kryhet mbi të dhënat personale,
me ose pa mjete automatike, të tilla si mbledhja regjistrimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose tjetërsimi, gjurmimi, konsultimi,

TITULLI II
FUSHA E ZBATIMIT DHE STRUKTURA
Neni 2.
Fusha e zbatimit
1.

Kjo rregullore aplikohet për përpunimin e të dhënave personale
nga Eurojust-i, qoftë plotësisht ose pjesërisht, nëpërmjet mjeteve
automatike, dhe për përpunimin e të dhënave personale me mjete
të tjera jo automatike, të cilat bëjnë pjesë në një sistem ruajtje,
ose synohet të bëjnë pjesë në një sistem të tillë në përputhje me
Vendimin e Eurojust-it.
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2.

Kjo rregullore aplikohet për të gjithë informacionin e mbledhur
dhe të përpunuar më tej nga Eurojust-i, pra, për informacionin e
hartuar ose të marrë prej tij dhe që është në zotërim të tij, lidhur
me çështjet që kanë të bëjnë me politikat, aktivitetet dhe vendimet
që bien në fushën e përgjegjësive të Eurojust-it.

3.

Kjo rregullore nuk aplikohet për informacionin që i është transmetuar ekskluzivisht vetëm një anëtari kombëtar të Eurojust-it
në kuadrin e kompetencave të tij/saj juridike, siç përcaktohet në
Nenin 9(3) të Vendimit të Eurojust-it.

3.

19.3.2005

Eurojust-i përcakton veprimet dhe sistemet e tij ë përpunimit, në
përputhje me qëllimin e mbledhjes ose të përpunimit të mëtejshëm
të të dhënave personale, të cilat janë të nevojshme siç përcaktohet
në paragrafin 2. Në veçanti, duhet të përdoren mundësitë për kodimin ose ruajtjen e anonimitetit e të dhënave, për aq kohë sa kjo
është e mundur, duke marrë parasysh qëllimin e përpunimit dhe që
përpjekja në fjalë të jetë e arsyeshme.

Neni 6.

Neni 3.

Cilësia e të Dhënave
1.

Eurojust-i siguron që të dhënat personale janë të sakta dhe, kur
është e nevojshme, që ato mbahen të përditësuara. Duhet të merret
çdo hap i arsyeshëm për t’u siguruar se të dhënat që nuk janë të
sakta ose të plota të fshihen ose korrigjohen, duke marrë parasysh
qëllimet për të cilat ato janë mbledhur, ose për të cilat janë përpunuar më tej.

2.

Të dhënat personale ruhen në formë të tillë që lejojnë identifikimin
e subjekteve të të dhënave për jo më gjatë sesa është e nevojshme
për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur, ose për të cilat janë
përpunuar më tej, në përputhje me Nenin 5(2).

Struktura
1.

Të gjitha të dhënat personale konsiderohen si të lidhura me
çështje, ose jo të lidhura me çështje. Të dhënat personale konsiderohen si të lidhura me çështje nëse ato lidhen me detyrat operative
të Eurojust-it, siç përcaktohet në Nenin 5, 6 dhe 7 të Vendimit të
Eurojust-it.

2.

Të dhënat e lidhura me çështje përpunohen në përputhje me Titullin III dhe IV. Të dhënat jo të lidhura me çështje përpunohen në
përputhje me Titullin III dhe V.

Neni 7.
Sigurimi i të dhënave

TITULLI III
PARIMET E PËRGJITHSHME TË ZBATUESHME PËR

1.

Në përputhje me Nenin 22 të Vendimit të Eurojust-it dhe me
këtë rregullore, Eurojust-i krijon masat e nevojshme teknike dhe
procedurat e nevojshme organizative për të mbrojtur të dhënat personale kundër shkatërrimit aksidental ose të paligjshëm, dhënies
aksidentale ose të paautorizuar, ndryshimit, dhe eksesit, ose të çdo
forme tjetër të paautorizuar të përpunimit. Posaçërisht, duhet të
merren masa për t’u siguruar se vetëm personat e autorizuar për të
pasur akses në të dhënat personale mund të kenë akses në to.

2.

Të gjitha masat e marra janë në përpjesëtim me rreziqet që përfaqësohen nga përpunimi dhe natyra e të dhënave të përpunuara.

3.

Eurojust-i zhvillon një politikë gjithëpërfshirëse sigurimi, në
përputhje me Nenin 22(2) të Vendimit të Eurojust-it dhe të kësaj
rregulloreje. Kjo politikë merr plotësisht parasysh ndjeshmërinë e
punës së kryer nga njësia e bashkëpunimit gjyqësor dhe përfshin
rregullat lidhur me klasifikimin e dokumenteve, skanimin e personelit që punon për Eurojust-in dhe masat që duhet të merren në
rast të shkeljeve të sigurimit. Lidhur me politikat e sigurimit të
Eurojust-it konsultohet Organi i Përbashkët Mbikëqyrës.

4.

Të gjithë punonjësit e Eurojust-it informohen plotësisht rreth politikave të sigurimit të Eurojust-i dhe u kërkohet të përdorin masat
teknike dhe organizative që u vihen në dispozicion, në përputhje
me kërkesat e aplikueshme për mbrojtjen dhe sigurimin e të
dhënave.

EUROJUST-IN

Neni 4.
E drejta për privatësi dhe mbrojtje të të dhënave
Eurojust-i vepron në respektim të plotë të të drejtave dhe lirive themelore
të njeriut dhe në veçanti në respektim të plotë të së drejtës së tyre për
privatësi lidhur me përpunimin e të dhënave të tyre personale, pavarësisht
nga nënshtetësia, ose vendbanimi.

Neni 5.
Parimet e ligjshmërisë dhe rregullsisë, përpjesëtueshmërisë dhe
nevojës së përpunimit
1.

Të dhënat personale duhet të përpunohen në mënyrë të rregullt dhe
të ligjshme.

2.

Eurojust-i përpunon vetëm të dhëna që janë të nevojshme, të
përshtatshme, të lidhura me punën e tij, jo të tepërta për qëllimet
për të cilat ato janë mbledhur, ose janë përpunuar më.
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Neni 8.

Neni 11.

E drejta për informimin e subjekteve të të dhënave

Përpunimi i brendshëm

Pa cenuar dispozitat e posaçme në Titullin IV për të dhënat e lidhura me çështje dhe në Titullin V lidhur me të dhënat jo të lidhura me
çështje, subjektet e të dhënave duhet të pajisen me informacionin
për qëllimin e përpunimit dhe me identitetin e kontrolluesit të të
dhënave, marrësit ose kategoritë e marrësve, praninë e të drejtës
për akses në të dhëna dhe të drejtës për të korrigjuar të dhënat e
lidhura me subjektin, si dhe me informacione të tjera shtesë, të tilla
si baza ligjore e veprimit përpunues për të cilin synohen veprimi,
afatet kohore për ruajtjen e të dhënave dhe e drejta për t’ju drejtuar
në çdo kohë Organit të Përbashkët Mbikëqyrës për aq kohë sa ky
informacion i mëtejshëm është i nevojshëm, duke pasur parasysh
qëllimet dhe rrethanat specifike në të cilat përpunohen të dhënat,
dhe për të garantuar përpunim të rregullt të të dhënave të subjektit.
Ky informacion duhet të jepet jo më vonë se në momentin e
mbledhjes së të dhënave nga subjekti i të dhënave, ose në momentin e marrjes së të dhënave nga një palë e tretë, në momentin
e bërjes së regjistrimit të të dhënat personale ose, në rast se parashikohet bërja me dije e të dhënave për një palë të tretë, jo më vonë
se transmetimi i parë i të dhënave, ose, në rastet e parashikuara
në Kreun II të Titulli IV të kësaj rregulloreje, në momentin kur
nuk cenohen qëllimet e përpunimit, hetimeve ose ndjekjeve penale
kombëtare dhe të drejtat dhe liritë e palëve të treta.

Në përjashtim kur kërkohet nga e drejta kombëtare ose e drejta evropiane,
një person i cili është përpunues brenda Eurojust-it, i cili ka akses tek të
dhënat personale, nuk i përpunon këto të dhëna pa udhëzimet paraprake
të kontrolluesit.
Neni 12
Pyetjet, kërkesat për informacion dhe pretendimet nga punonjësit
e Eurojust-it
1.

Për qëllim të Nenit 17(2) dhe (4) të Vendimit të  Eurojust-it, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave, pas marrjes së kërkesës, i jep informacion punonjësit të Eurojust-it lidhur me aktivitetet e përpunimit
të të dhënave të Eurojust-it. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave i
përgjigjet pyetjeve dhe vepron për çdo kërkesë për informacion,
apo pretendim lidhur me shkeljen e pretenduar të dispozitave të
Vendimit të Eurojust-it, të kësaj rregulloreje ose të çdo rregulli
tjetër që mbulon përpunimin e të dhënave personale nga Eurojust-i. Askush nuk duhet të jetë objekt paragjykimesh për shkak
se ka ngritur pretendimin për shkelje të dispozitave që merren me
përpunimin e të dhënave personale tek Oficeri për Mbrojtjen e të
Dhënave.

2.

Të gjithë personat që punojnë në Eurojust bashkëpunojnë me Kolegjin, me anëtarët kombëtar, Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave
dhe me Organin e Përbashkët Mbikëqyrës në kuadrin e pyetjeve,
hetimeve, auditeve ose aktiviteteve të tjera të lidhura me mbrojtjen
e të dhënave.

Neni 9.
Të drejtat e subjekteve të të dhënave të kenë akses,
të korrigjojnë, të bllokojnë dhe të fshijnë të dhënat
1.

2.

C68/3

Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të kenë akses, të korrigjojnë,
të bllokojnë dhe, sipas rastit, të fshijnë të dhënat. Eurojust-i, kur
është e nevojshme dhe në bashkëpunim me organet përgjegjëse
kombëtare, përcakton procedurat për lehtësimin e ushtrimit të
këtyre të drejtave nga subjektet e të dhënave.

TITULLI IV
RREGULLAT PËR VEPRIMET PËR PËRPUNIMET E LIDHURA
ME ÇËSHTJE

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave siguron informimin e subjekteve të të dhënave për të drejtat e tyre, pas marrjes së kërkesës
përkatëse prej tyre.

KREU I
Kushtet për legjitimitetin e përpunimit të të dhënave personale

Neni 10.
Neni 13.
Konfidencialiteti i përpunimit
Në përputhje me Nenin 25 të Vendimit të Eurojust-it, të gjithë personave
që u kërkojnë të punojnë brenda dhe me Eurojust-in janë të detyruar të
respektojnë detyrimet strikte të konfidencialitetit. Eurojust-i merr të gjitha
masat e nevojshme për të siguruar respektimin e këtyre detyrimeve dhe
raportimin e menjëhershëm të çdo shkelje të këtyre detyrimeve tek Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave dhe shefin e Departamentit të Sigurimit, i
cili siguron marrjen e masave të nevojshme.

Të dhënat personale të përpunuara në kuadrin e aktiviteteve të
lidhura me çështjet
1.

Në kuadrin e aktiviteteve të lidhura me çështje, për aq sa është
e nevojshme për të arritur objektivat e tij, Eurojust-i i përpunon
të dhënat personale me anë të mjeteve automatike, ose në dosje
manuale të strukturuara, në përputhe me Nenin 14, 15 dhe 16 të
Vendimit të Eurojust-it.
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Anëtari (anëtarët) kombëtar i cili përpunon të dhëna personale të
lidhura me çështje individuale, përcakton qëllimet dhe mjetet e
përpunimit të të dhënave personale dhe, për pasojë, konsiderohet
kontrollues, ose, në rast të më shumë se një anëtari, personat konsiderohen bashkëkontrollues.

Neni 18.
Përpunimi i kategorive të të dhënave personale që përmenden në
Nenin 15(3) të Vendimit të Eurojust-it
1.

Eurojust-i merr masat e nevojshme teknike për një periudhë të
shkurtër kohe për të siguruar se Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave të informohet në mënyrë automatike për rastet përjashtimore, të
cilat përmenden në Nenin 15(3) të Vendimit të Eurojust-it.

2.

Kur këto të dhëna i referohen një dëshmitari ose viktime brenda
kuptimit të Nenit 15(2) të Vendimit të Eurojust-it, sistemi i menaxhimit të çështjeve nuk e regjistron këtë informacion, në përjashtim
të rasteve kur dokumentohet një vendim i përbashkët i marrë nga
të paktën dy anëtarë kombëtarë.

Neni 14.
Ligjshmëria dhe rregullsia e përpunimit
Të dhënat personale mund të mblidhen dhe të përpunohen më tej në kuadrin e aktiviteteve të lidhura me çështje, për aq kohë sa përpunimi është
i nevojshëm për realizimin e detyrave të Eurojust-it për përforcimin e
luftës kundër krimeve të rënda.
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Neni 15.
KREU II

Kufizimi i përdorimit të të dhënave vetëm për qëllimin e marrjes
së tyre

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust-i në kuadrin e hetimeve
dhe ndjekjeve penale në asnjë rrethanë nuk përpunohen për qëllime të
tjera.

Neni 19.

Neni 16.

E drejta për informim për subjektet e të dhënave
1.

Cilësia e të dhënave
1.

2.

Në rastet kur Eurojust-it i transmetohet informacion nga një shtet
anëtar, ose nga një palë e jashtme në kuadrin e një hetimi ose
ndjekje penale, ai nuk është përgjegjës për saktësinë e informacionit të marrë, por që nga momenti i marrjes së tij sigurohet që
merren të gjitha masat e nevojshme për përditësimin e këtij informacioni.
Në rast se Eurojust-i zbulon ndonjë pasaktësi që cenon të dhënat
në fjalë, ai e informon palën e tretë nga e cila është informacioni
dhe mundëson korrigjimin e informacionit.
Neni 17.
Kategoritë e posaçme të të dhënave

1.

2.

Eurojust-i merr masat e nevojshme teknike për të siguruar se Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave të informohet automatikisht për
rastet përjashtimore, të përmendura në Nenin 15(4) të Vendimit të
Eurojust-it. Sistemi i menaxhimit të çështjeve siguron që këto të
dhëna të mos përfshihen në indeksin që përmendet në Nenin 16(1)
të Vendimit të Eurojust-it.
Kur këto të dhëna i referohen dëshmitarëve ose viktimave brenda
kuptimit të Nenit 15(2) të Vendimit të Eurojust-it sistemi i menaxhimit të çështjeve nuk e regjistron këtë informacion, në përjashtim të rasteve kur është i dokumentuar një vendim i Kolegjit që e
mundëson këtë gjë.

2.

Në kuadrin e punës operative të Eurojust-it, subjektet e të dhënave marrin informacion lidhur me përpunimin e të dhënave sapo
të bëhet e qartë se dhënia e këtij informacioni për subjektet e të
dhënave nuk cenon:
(a)

realizimin e detyrave të Eurojust-it për përforcimin e luftës
kundër krimeve të rënda; ose

(b)

hetimet ose ndjekjet penale kombëtare për të cilat jep
ndihmës e tij Eurojust-i; ose

(c)

një detyrë monitoruese, inspektimin e rregulloreve të
lidhur, edhe në mënyrë rastësore,ushtrimin e autoritetit
zyrtar, në rastet që përmenden në pikën (a) dhe (b); ose

(d)

të drejtat dhe liritë e palëve të treta.

Rekursi për çështjet e përmendura në paragrafin  1 do të regjistrohen në dosjet e përkohshme të punës, të cilat lidhen me çështjet,
duke përmendur bazën për vendimin që është marrë nga anëtari
(anëtarët) kombëtar përgjegjës për këtë dosje.
Neni 20.
E drejta e aksesit të subjekteve të të dhënave

Çdo individ ka të drejtë të ketë akses në të dhënat personale lidhur me të,
të përpunuara nga Eurojust-i në rrethanat e parashikuara në Nenin 19 e
Vendimit të Eurojust-it.
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Neni 21.

Neni 22.

Procedura për ushtrimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave

Informimi i palëve të treta pas korrigjimit, bllokimit ose fshirjes së

1.

Individët që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtat e tyre si subjekte
të të dhënave mund t’ia dërgojnë kërkesat e tyre në mënyrë të
drejtpërdrejtë Eurojust-it, ose nëpërmjet autoritetit të caktuar për
këtë qëllim në shtetin anëtar të përzgjedhur prej tij, i cili më pas ia
dërgon kërkesën Eurojust-it.

2.

Kërkesat për ushtrimin e të dhënave trajtohen nga anëtari
(anëtarët) kombëtar i lidhur me kërkesën, i cili i jep një kopje kërkese për regjistrim Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënav.

3.

Anëtari (anëtarët) kombëtar i lidhur me kërkesën kryen kontrollet
e nevojshme dhe e informon Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave
për vendimin e marrë në rastin specifik. Vendimi merr parasysh
këtë rregullore dhe ligjet e zbatueshme për kërkesën, siç specifikohet në Nenin 19(3) të Vendimit të Eurojust-it,  për shkaqet e
mohimit të numëruara në Nenin 19(4) të Vendimit të Eurojust-it
dhe për konsultimet me organet përgjegjëse të zbatimit të ligjit, të
cilat duhet të zhvillohen para se të arrihet një vendim, siç përcaktohet në Nenin 19(9) të Vendimit të Eurojust-it.

4.

5.

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave, në rast se kërkohet, kryen
kontrolle shtesë në sistemin e menaxhimit të çështjeve dhe e informon anëtarin (anëtarët) kombëtar të përfshirë nëse nga këto kontrolle është gjetur informacion shtesë përkatës. Anëtari (anëtarët)
kombëtar i përfshirë mund të vendosë të rishqyrtojë vendimin
fillestar, bazuar në informacionin e dhënë nga Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave.
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave ia komunikon vendimin përfundimtar të marrë nga anëtari (anëtarët) kombëtar përkatës subjektit të të dhënave, në përputhje me Nenin 19(6) të Vendimit të
Eurojust-it dhe e informon subjektin e të dhënave për mundësinë e
apelimit tek Organi i Përbashkët Mbikëqyrës, në rast se ai ose ajo
nuk është i kënaqur me përgjigjen e dhënë nga Eurojust-i.

të dhënave të lidhura me çështje
Eurojust-i duhet të krijojë masat e nevojshme teknike për t’u siguruar
se, nëse Eurojust-i korrigjon, bllokon ose fshin të dhënat personale pas
një kërkese, prodhohet një listë automatike për furnizuesit dhe marrësit e
këtyre të dhënave. Në përputhje me Nenin 20(5) të Vendimit të Eurojustit, kontrolluesi siguron se palët e përfshira në këto lista informohen për
ndryshimet që u bëhen të dhënave personale.
KREU III
Çështje të sigurimit të të dhënave
Neni 23.
Sistemi Automatik i Menaxhimit të Çështjeve
1.

Eurojust-i krijon një sistem automatik për menaxhimin e çështjeve, duke integruar një sistem dosjesh, i cili përdoret nga anëtarët
kombëtar kur trajtojnë aktivitete të lidhura me çështje, e ku përfshihen dosje të përkohshme pune dhe indeksi siç përkufizohet në
Nenin 16 të Vendimit të Eurojust-it. Ky sistem përfshin funksione, të tilla si menaxhimi i çështjes, përshkrimi i rrjedhës së punës,
referenca informacionesh dhe të sigurimit.

2.

Sistemi i menaxhimit të çështjeve miratohet nga Kolegji pas konsultimit me Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës dhe stafi përkatës i Eurojust-it dhe merr parasysh
kërkesat e Nenit 22, si dhe dispozitat e tjera përkatëse të Vendimit
të Eurojust-it.

3.

Sistemi i menaxhimit të çështjeve u bën të mundur anëtarëve
kombëtarë të identifikojnë qëllimin dhe objektivat specifike për të
cilat hapet një dosje e përkohshme, brenda kuadrit të detyrave të
përmendura në Nenin 5, 6 dhe 7 të Vendimit të Eurojust-it.
Neni 24.

6.

Kërkesa do të trajtohet plotësisht brenda tre muajsh nga marrja. Subjekti i të dhënave mund t’ia referojë çështjen Organit të
Përbashkët Mbikëqyrës, në rast se nuk ka marrë një përgjigje për
kërkesën e tij brenda këtij afati kohor.

7.

Në rastin kur kërkesa është marrë nëpërmjet një autoriteti
kombëtar, anëtari (anëtarët) kombëtar sigurohet se autoriteti informohet për faktin e përgjigjes së dhënë nga Oficeri për Mbrojtjen e
të Dhënave dhe se ky informacion i kalohet subjektit i të dhënave.

8.

Eurojust-i përcakton procedura bashkëpunimi me autoritetet
kombëtare, të emëruar për qëllimin e trajtimit të të drejtave të
subjekteve të të dhënave, për t’u siguruar se kërkesat i nisen në
mënyrën dhe kohën e duhur Eurojust-it.

Dosjet e përkohshme të punës dhe indeksi
1.

Në përputhje me Nenin 14(4) dhe 16 të Vendimit të Eurojust-it,
Eurojust-i krijon një indeks me të dhëna lidhur me hetimet dhe me
dosjet e përkohshme të punës, të cilat po ashtu përmbajnë të dhëna
personale. Si indeksi dhe dosja e përkohshme e punës janë pjesë e
sistemit të menaxhimit të çështjes, të përmendur në Nenin 23 dhe
respektojnë kufizimet për përpunimin e të dhënave personale të
përcaktuara në Nenin 15 të Vendimit të Eurojust-it.

2.

Anëtarët kombëtarë janë përgjegjës për hapjen e dosjeve të përkohshme të punës të lidhura me çështjet që ata trajtojnë. Sistemi i
menaxhimit të çështjeve cakton automatikisht një numër reference
(identifikues) për çdo dosje të përkohshme pune të re.
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Eurojust-i krijon një sistem automatik menaxhimi të çështjeve,
duke u lejuar anëtarëve kombëtarë të ruajnë të dhënat personale
që ata përpunojnë në një dosje të përkohshme pune, të kufizuar,
ose për t’i dhënë akses në dosje, ose në një pjesë të saj anëtarit
(anëtarëve) kombëtar të përfshirë në çështjet me të cilën lidhet
dosja. Sistemi për menaxhimin e të dhënave i lejon ata të identifikojnë zëra të veçantë të të dhënave personale dhe jo personale në
të cilat ata duan t’i japin akses anëtarit (anëtarëve) tjetër/të tjerë
kombëtar, asistentit (asistentëve), ose stafit të autorizuar të përfshirë në trajnimin e çështjes, si dhe të përzgjedhin zërat e informacionit që ata dëshirojnë të prezantojnë në indeks, në përputhje me
Nenin 14 dhe 15 të Vendimit të Eurojust-it dhe të sigurojnë që, të
paktën elementët e mëposhtëm të përfshihen në indeks:  specifikimi lidhur me dosjen e përkohshme të punës; lloji i krimit; shtetet
anëtare, organizatat dhe organet ndërkombëtare dhe/ose autoritetet
e shteteve të treta të përfshira; përfshirja e Komisionit Evropian
ose e organeve dhe e subjekteve të BE-së; objektivat dhe statusi i
çështjes (e hapur/e mbyllur).

4.

Kur një shtet anëtar jep akses në një dosje të përkohshme pune,
ose në një pjesë të saj, për një ose më shumë anëtarë kombëtar
të përfshirë, sistemi i menaxhimit të të dhënave siguron që përdoruesit e autorizuar kanë akses në pjesët përkatëse, por që nuk
mund të modifikojnë të dhënat e prezantuara nga autori fillestar.
Përdoruesit e autorizuar munden, po ashtu, të shtojnë informacion
tek pjesët e reja të dosjeve të përkohshme të punës. Po ashtu, informacioni i përfshirë në indeks mund të lexohet nga të gjithë përdoruesit e autorizuar të sistemit, por mund të modifikohen vetëm
nga autori fillestar.

5.

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave informohet automatikisht për
krijimin e një dosje të re pune, e cila përfshin të dhënat personale
dhe, veçanërisht rastet përjashtimore të cilave u referohet Neni
15(3) i Vendimit të Eurojust-it. Sistemi i menaxhimit të çështjeve
i shenjon këto të dhëna në një mënyrë që i kujton personit që i ka
prezantuar të dhënat në sistem për detyrimin për mbajtjen e këtyre
të dhënave për një periudhë të kufizuar kohe.  Kur këto të dhëna
u referohen dëshmitarëve ose viktimave brenda kuptimit të Nenit
15(2) të Vendimit të Eurojust-it, sistemi nuk e regjistron këtë informacion, në përjashtim të rasteve kur vendimi i marrë bashkërisht nga të pakën dy anëtarë kombëtarë është i dokumentuar.

6.

Sistemi i menaxhimit të çështjes informon automatikisht Oficerin
për Mbrojtjen e të Dhënave për rastet përjashtimore për të cilat flet
Neni 15(4) i Vendimit të Eurojust-it. Kur këto të dhëna u drejtohen dëshmitarëve ose viktimave brenda kuptimit të Nenit 15(2)
të Vendimit të Eurojust-it, sistemi nuk do ta regjistrojë këtë informacion, në përjashtim të rasteve kur dokumentohet një vendim i
marrë nga Kolegji.

7.

Sistemi i menaxhimit të çështjes siguron se vetëm të dhënat personale të përmendura në Nenin 15(1)(a) deri më (i) dhe (k) dhe
Nenin 15(2) të Vendimit të Eurojust-it mund të regjistrohen në
indeks.

8.

Informacioni i përfshirë në indeks duhet të jetë i mjaftueshëm për
të përmbushur detyrat e Eurojust-it dhe, në veçanti, objektivat e
Nenit 16(1) të Vendimit të Eurojust-it.
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Neni 25.

Rekordet e dosjeve dhe kontrolli i historikut
1.

Eurojust-i krijon masat e nevojshme teknike për të siguruar mbajtjen e një rekordi (gjurme) të të gjitha veprimeve përpunuese të
kryera mbi të dhënat personale. Sistemi i menaxhimit të çështjeve
siguron posaçërisht mbajtjen e një rekordi të transmetimit dhe të
marrjes së të dhënave të përcaktuara në Nenin 17(2)(b) të Vendimit të Eurojust-it për qëllimet e Nenit 19(3) të Vendimit të
Eurojust-it. Ky rekord siguron, ashtu siç kërkohet nga Neni 22 i
Vendimit të Eurojust-it, se është e mundur të verifikohen dhe të
përcaktohen se cilëve organeve u transmetohen të dhënat personale dhe se cilat të dhëna personale janë futur në sisteme automatike
të përpunimit të të dhënave dhe kur dhe nga kush futen këto të
dhëna.

2.

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave e rishikon këtë historik në
mënyrë të rregullt për të qenë në gjendje për t’ju ardhur në ndihmë
anëtarëve kombëtarë dhe Kolegjit lidhur me çështjen e mbrojtjes
së të dhënave dhe bën kërkimet e nevojshme në rast parregullsish.
Kur është e nevojshme, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave e informon Kolegjin dhe Organin e Përbashkët Mbikëqyrës, bazuar në
procedurën e përcaktuar në Nenin 17(4) të Vendimit të Eurojust-it
për shkeljet e mbrojtjes së të dhënave të identifikuara nga rekordet
e sipërpërmendura.  Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave siguron,
kur është e nevojshme, informimin e Drejtorit Administrativ, për ti
bërë të mundur atij/asaj të marrë masat e nevojshme brenda administratës.

3.

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave i jep akses të plotë Organit të
Përbashkët Mbikëqyrës tek rekordet e përmendura në paragrafin 1
nëse kërkohet kjo gjë.
Neni 26.
Aksesi i autorizuar tek të dhënat personale

1.

Eurojust-i merr masat e nevojshme teknike dhe ofron procedurat
e nevojshme administrative për t’u siguruar se anëtarë kombëtarë,
asistentët e tyre dhe stafi i autorizuar i Eurojust-it, për qëllim të
arritjes së objektivave të Eurojust-it, kanë akses në të dhënat personale të përpunuara nga Eurojust në kuadrin a aktiviteteve operative.

2.

Këto masa marrin parasysh qëllimin për të cilin janë mbledhur dhe
janë përpunuar më tej të dhënat, nivelin e teknologjisë, nivelin e
sigurisë së kërkuar nga natyra e ndjeshme e punës së kryer nga
Eurojust-i dhe kërkesat e përcaktuara nga Neni 22 i Vendimit të
Eurojust-it.

3.

Çdo shtet anëtar i Eurojust-it dokumenton dhe informon Oficerin
për Mbrojtjen e të Dhënave lidhur me politikën e aksesit të autorizuar brenda departamentit kombëtar lidhur me dosjet e lidhura me
çështjet. Në veçanti, anëtarë kombëtarë sigurojnë krijimin dhe respektimin e procedurave të nevojshme organizative dhe përdorimin
e duhur të masave teknike dhe organizative të vëna në dispozicion
të tyre nga Eurojust-i.
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Kolegji mund të autorizojë persona të tjerë të stafit të Eurojust-it
për të pasur akses në dosjet e lidhura me çështjet, kur kjo gjë është
e nevojshme për kryerjen e detyrave të Eurojust-it.

të përgjithshme dhe të sektorit të zbatuara nga shteti ose organizata
në fjalë, rregullat profesionale dhe të kontrollit të zbatueshme atje,
si dhe prania e garancive të mjaftueshme të ofruara nga marrësi i
të dhënave nëpërmjet transferimit. Këto garanci mund të vijnë posaçërisht si rezultat i marrëveshjeve të shkruara detyruese për kontrolluesin që bën transferimin dhe marrësit, i cili nuk është objekt
në juridiksionin e një pale në Konventë. Përmbajtja e marrëveshjeve në fjalë duhet të përfshijë elementët përkatës së mbrojtjes
së të dhënave. Në rastet kur vlerësimi i nivelit të mbrojtjes ngre
vështirësi, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave konsultohet me
Organin e Përbashkët Mbikëqyrës para se të bëjë vlerësimin e një
transferimi specifik.

Neni 27.
Auditet dhe kontrollet
1.

2.

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave monitoron ligjshmërinë dhe
përputhshmërinë me dispozitat e Vendimit të Eurojust-it, me rregulloren aktuale dhe shumë rregulla lidhur me përpunimin e të
dhënave personale të zbatueshme për Eurojust-in. Për këtë qëllim,
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave ndihmon anëtarët kombëtarë
lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave dhe
kryen sondazhe të përvitshme mbi përputhshmërinë me rregullat
e përmendura më sipër brenda Eurojust-it. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave i raporton Kolegjit dhe Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës për rezultatet e këtyre sondazheve si dhe për çdo
zhvillim tjetër përkatës brenda Eurojust-it. Oficeri për Mbrojtjen e
të Dhënave siguron, kur është e nevojshme, informimin e Drejtorit
Administrativ, për t’i bërë të mundur atij/asaj të marrë masat e
nevojshme brenda administratës.
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4.

Organi i Përbashkët Mbikëqyrës kryen kontrolle dhe audite në
përputhje me Nenin 23(7) të Vendimit të Eurojust-it.

Gjithsesi, dhe atëherë kur kushtet që përmenden në paragrafët e
mëparshëm nuk plotësohen, anëtari kombëtar, në rrethanat përjashtimore të numëruara në Nenin 27(6) të Vendimit të Eurojust-it,
mund t’i transferojë të dhënat një shteti të tretë, me qëllimin e
vetëm të marrjes së masave urgjente për t’ju përgjigjur rreziqeve
të menjëhershme serioze që kërcënojnë një person ose sigurinë publike. Anëtari kombëtar e dokumenton këtë transferim përjashtimor në dosjen e përkohshme të punës, duke dhënë shkaqet për këtë
komunikim, si dhe informon Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave
për këtë komunikim. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave verifikon
nëse këto transferime kanë ndodhur vetëm në raste përjashtimore
ose urgjente.

KREU IV

KREU V

Transferimi i të dhënave tek palët ose organizatat e treta

Afatet kohore për ruajtjen e të dhënave personale

Neni 28.

Neni 29.

Transferimi i të dhënave tek palët ose organizatat e treta

Afatet kohore për ruajtjen e të dhënave personale

1.

Eurojust-i përpiqet të hartojë marrëveshje bashkëpunimi, të cilat
përfshijnë dispozita të përshtatshme lidhur me shkëmbimin e të
dhënave personale me të gjithë partnerët me të cilët shkëmbimi i
të dhënave ndodh në mënyrë të rregullt.

2.

Pa cenuar çështjet për të cilat ekzistojnë këto marrëveshje bashkëpunimi, Eurojust-i i transferon të dhënat personale vetëm tek palët
e treta ose tek subjektet e përmendura në Nenin 27(1) të Vendimit
të Eurojust-it nëse ato janë palë në Konventën për Mbrojtjen e
Individëve lidhur me Përpunimin Automatik të të dhënave personale, të nënshkruar në Strasburg më 28 janar 1981, ose kur ofrohet
një nivel i përshtatshëm mbrojtjen.

3.

Vendimi lidhur me transferimin tek shtetet jo palë në Konventën e 28 janarit 2008 të Këshillit të Evropës merret nga
anëtarët kombëtarë të përfshirë, bazuar në vlerësimin lidhur me
përshtatshmërinë e nivelit të mbrojtjes të ofruar nga Oficeri për
Mbrojtjen e të Dhënave. Përshtatshmëria e nivelit të mbrojtjes
vlerësohet në kuadrin e rrethanave për çdo transferim ose kategori
transferimesh. Në veçanti, vlerësimi vjen si rezultat i ekzaminimit
të elementëve të mëposhtëm: llojit të të dhënave, qëllimeve dhe
kohëzgjatjes së gjatë së cilës të cilin janë përdorur të dhënat, shteti
i origjinës dhe shteti i destinacionit përfundimtar, rregullat ligjore

1.

Eurojust-i merr masat e nevojshme teknike për të siguruar respektimin e afateve kohore për ruajtjen e të dhënave personale të
përcaktuara në Nenin 21 të Vendimit të Eurojust-it.

2.

Sistemi i menaxhimit të të dhënave siguron posaçërisht realizimin e rishikimit të nevojës për të ruajtur të dhënat në dosjet e
përkohshme të punës një herë në tre vjet pas futjes së tyre në sistem. Rishikimi duhet të dokumentohet siç duhet në sistem, duke
përfshirë dhe motivacionin për vendimet e marra, ndërkohë që
rezultat e tij i komunikohen automatikisht Oficerit për Mbrojtjen e
të Dhënave.

3.

Sistemi i menaxhimit të të dhënave në veçanti shenjon të dhënat e
regjistruara vetëm për një periudhë të kufizuar kohe në përputhje
me Nenin 15(3) të Vendimit të Eurojust-it. Për këto kategori të
dhënash bëhet rishikimi i nevojës për mbajtjen e të dhënave një
herë në tre muaj, proces i cili dokumentohet në të njëjtën mënyrë
siç përcaktohet në paragrafin   1 dhe 2.

4.

Kur është e nevojshme, kontrolluesi konsultohet me Kolegjin dhe
me Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave lidhur me vendimin për të
ruajtur të dhënat për një periudhë më të gjatë kohe pas rishikimit.
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TITULLI V
RREGULLAT PËR VEPRIMET PËRPUNUESE JO TË LIDHURA
ME ÇËSHTJE

zofike, anëtarësimin në sindikata, jetën shëndetësore ose seksuale
ose dënimet penale për qëllime jo të lidhura me çështjen.
2.

Kreu I
Parime të përgjithshme

Ky ndalim nuk aplikohet kur:
(a)

subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij/saj të shprehur
për përpunimin e këtyre të dhënave, ose

(b)

përpunimi është i nevojshëm për qëllim të përputhshmërisë
me të drejta dhe detyrime ligjore specifike të kontrolluesit,
të tilla si detyrimet në fushën e të drejtës tatimore ose të
punësimit të zbatueshme për kontrolluesin, ose, nëse është
e nevojshme, për aq kohë sa bihet dakord nga Oficeri
për Mbrojtjen e të Dhënave, bazuar në garancitë e përshtatshme, ose

(c)

përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat
jetësorë të subjektit të të dhënave, ose të një personi tjetër
kur subjekti i të dhënave është fizikisht ose ligjshmërish i
paaftë për të dhënë pëlqimin e tij/saj, ose

(d)

përpunimi lidhet me të dhëna që bëhen shprehimisht publike nga subjekti i të dhënave, ose që janë të nevojshme për
krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

Neni 30.
Ligjshmëria dhe rregullsia e përpunimit
Të dhënat personale duhet të përpunohen në mënyrë të rregullt dhe të
ligjshme. Më specifikisht, të dhënat personale mund të përpunohen vetëm
nëse:
(a)

përpunimi është i nevojshëm për përputhshmërinë me detyrimet
ligjore subjekt i së cilës është kontrolluesi, ose

(b)

përpunimi është i nevojshëm për realizimin e një kontrate në të
cilën është palë subjekti i të dhënave, ose për të marrë masa me
kërkesë të subjektit të të dhënave, para se ai të hyjë në një kontratë,
ose

(c)

subjekti i të dhënave ka dhënë qartazi pëlqimin e tij/saj, ose

(d)

përpunimi është i nevojshëm për të ruajtur interesat jetike të subjektit të të dhënave, ose

(e)

përpunimi është i nevojshëm për qëllime të interesave legjitime të
ndjekura nga kontrolluesi, në përjashtim të rasteve kur këto interesa tejkalohen nga interesat e të drejtave dhe lirive themelore të
njeriut të subjekteve të të dhënave, të cilat kërkojnë mbrojtje sipas
Nenit 4 të kësaj rregulloreje.

3.

Të dhënat e përmendura në paragrafin 1 përpunohen vetëm për
qëllimin për të cilin ato mblidhen fillimisht.
Neni 33.

Përjashtimet nga e drejta për informim e subjekteve të të dhënave
1.

Neni 31.

Në kuadrin e punës jooperative të Eurojust-it, janë të mundura përjashtimet nga parimi i përgjithshëm i informimit të subjektit të të
dhënave, kur ofrimi i këtij informacioni për subjektin e të dhënave
cenon:
(a)

një interes të rëndësishëm ekonomik ose financiar të një
shteti anëtar ose të Bashkimit Evropian, ose

(b)

mbrojtjen e subjektit të të dhënave, ose të të drejtave dhe
lirive të të tjerëve, ose

(c)

sigurinë kombëtare, sigurinë publike, ose mbrojtjen e shteteve anëtare.

Kufizimi i përdorimit të të dhënave vetëm për qëllimin e marrjes
së tyre
1.

2.

Të dhënat personale duhet të përpunohen për një qëllim specifik,
të përcaktuar mirë nga pikëpamja ligjore dhe legjitim dhe duhet
të përpunohen më tej vetëm për aq kohë sa kjo gjë nuk është në
mospërputhje me qëllimin origjinal të përpunimit.
Të dhënat personale të mbledhura ekskluzivisht për të siguruar sigurimin ose kontrollin dhe menaxhimin e sistemeve të përpunimit
nuk do të përdoren për qëllime të tjera, në përjashtim të parandalimit, hetimit, zbulimit dhe ndjekjes penale të krimeve të rënda.

2.

1.

Ndalohet përpunimi i të dhënave personale që nxjerrin në pah
racën, origjinën etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filo-

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave informohet në rastin e aplikimit të këtyre përjashtimeve.
Neni 34.
Njoftimi i Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave

Neni 32.
Përpunimi i kategorive të posaçme të të dhënave

19.3.2005

1.

Çdo kontrolluesi njofton paraprakisht Oficerin për Mbrojtjen e të
Dhënave për veprimet përpunuese, ose për grupe të këtyre veprimeve që kanë për qëllim t’i shërbejnë një qëllimi të vetëm, ose
disa qëllimeve të lidhura.
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Informacion që do të jepet përfshin:
(a)

3.

EN

emrin e kontrolluesit dhe informacion tregues rreth pjesëve
organizative të një institucioni ose organi të cilit i besohet
përpunimi i të dhënave personale për një qëllim të caktuar;

(b)

qëllimi ose qëllimet e përpunimit;

(c)

një përshkrim i kategorisë ose kategorive të subjekteve të
të dhënave dhe të të dhënave ose kategorive të të dhënave
të lidhura me to;

(d)

baza ligjore e veprimit përpunues objekt i të cilit janë të
dhënat;

(e)

marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve mund t’u bëhen
me dije të dhënat, dhe

(f)

një përshkim i përgjithshëm që lejon realizimin e një
vlerësimi paraprak për përshtatshmërinë e masave të sigurisë .

Çdo ndryshim përkatës që prek informacionin e lidhur me paragrafin e mëparshëm i njoftohet menjëherë Oficerit për Mbrojtjen e të
Dhënave.
Neni 35.
Regjistri

1.

Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave mban një regjistër për veprimet
përpunuese, për të cilin njoftimi bëhet në përputhje me dispozitën
e mëparshme.

2.

Regjistri përmban informacionin minimal të përmendur në Nenin
34(2)(a) deri në (f).

3.

Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave i paraqet Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës çdo informacion të përfshirë në regjistër, ky kjo gjë
kërkohet prej tij.

3.
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(a)

përpunuesi vepron vetëm bazuar në udhëzimet e dhëna nga
kontrolluesi; dhe

(b)

detyrimet lidhura me konfidencialitetin dhe sigurinë e
përcaktuar nga Vendimi i Eurojust-it dhe nga rregullorja
aktuale e funksionimit zbatohet dhe mbi përpunuesin, në
përjashtim të rastit kur, bazuar në Nenin 16 se Neni 17(3),
pika e dytë, e Direktivës 95/46/EC, datë 24 tetor 1995 për
mbrojtjen e individëve lidhur me përpunimin e të dhënave
personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave(1), përpunuesi është objekt i detyrimeve lidhur me konfidencialitetin dhe me sigurinë e parashikuar në të drejtën kombëtare
të njërin ndër shtetet anëtare.

Për qëllim të të provuarit, pjesët e kontratës ose të aktit ligjor të
lidhur me mbrojtjen e të dhënave dhe me kërkesat për konfidencialitet dhe masa sigurimi duhet të jenë në versionin e shkruar, ose
në një formë tjetër ekuivalente.
Neni 37.
Vendimet individuale automatike

Subjekti i të dhënave gëzon të drejtën të mos jetë objekt i një vendimi
që prodhon efekte ligjore lidhur me të, ose që ka ndikim të madh mbi
të, kur vendimi bazohet vetëm tek përpunimi automatik i të dhënave të
synuara për të vlerësuar aspekte të caktuara personale lidhur me të, të tilla
si performanca në punë, besueshmëria e sjelljes, në përjashtim të rasteve
kur vendimi është shprehimisht automatik, në përputhje me legjislacionin kombëtar ose evropian, ose, nëse është e nevojshme, kur autorizohet
nga Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave. Në secilin rast, merren masa për
garantimin e interesave legjitimë të subjektit të të dhënave, të tilla si procedura që i lejojnë atij/asaj të shprehë pikëpamjen e tij/saj, ose që i lejojnë
atij/asaj të kuptojë logjikën e përpunimit të të dhënave.
KREU II
Rregullat e brendshme lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe
privatësisë në kuadrin e rrjeteve të brendshme të telekomunikacionit

Neni 36.

Neni 38.

Përpunimi i të dhënave personale në emër të kontrolluesit
1.

Kur realizohet një veprim përpunues nga një përpunues i jashtëm
në emër të tij, kontrolluesi përzgjedh një përpunues i cili ofron
garanci të mjaftueshme lidhur me masat teknike dhe organizative të sigurimit të kërkuara nga Neni 22 i Vendimit të Eurojust-it
dhe dokumente të tjera përkatëse të mëtejshme dhe siguron përputhshmëri me këto masa.

2.

Realizimi i veprimit përpunues me anë të një përpunuesi të jashtëm bëhet nëpërmjet një kontrate a akti ligjor detyrues për kontrolluesin, duke përcaktuar posaçërisht se:

Fusha e zbatimit
1.

Pa cenuar nenin e mëparshëm, rregullat në këtë Kre aplikohen për
përpunimin e të dhënave personale lidhur me përdorimin dhe menaxhimin e rrjeteve të telekomunikacionit, ose pajisjet terminale
që punojnë nën kontrollin e Eurojust-it.

2.

Për qëllim të rregullave që përfshihen në kreun e mëparshëm,
‘përdoruesi’ nënkupton çdo person fizik që përdor një rrjet telekomunikacioni, ose pajisje terminale që punojnë nën kontrollin e
Eurojust-it.
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Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian

Kufizohet vetëm në atë çfarë është absolutisht e nevojshme për
qëllimet specifike të direktorisë.

Neni 39.
Siguria
1.

2.

Eurojust-i merr masat e nevojshme teknike dhe organizative për
të ruajtur sigurinë e përdorimit të rrjeteve të telekomunikacionit
dhe të pajisjeve terminale (kompjuterë, servera, pajisje hardware
dhe software), në qoftë se është e mundur me ofrues të shërbimeve publikisht të dispunueshme të telekomunikacioneve, ose
me ofrues të rrjeteve publike të telekomunikacionit. Duke marrë
parasysh nivelin e teknologjisë dhe koston e zbatimit të tyre, këto
masa sigurojnë një nivel sigurie që është në përpjesëtim me rrezikun që paraqitet.

2.

Konfidencialiteti i komunikimeve

Këto direktori u vihen në dispozicion vetëm përdoruesve të Eurojust-it, për qëllime tërësisht të brendshme, ose krijohen direktori të
tjera ndërinstitucionale që konsiderohen të nevojshme.

KREU III
Rregulla të posaçme

Në rast të një rreziku të posaçëm të shkeljes së sigurisë së rrjetit
dhe të pajisjeve terminale, Eurojust-i i informon përdoruesit për
praninë e rrezikut dhe për mjetet ligjore të mundshme dhe për
mjetet alternative të komunikimit.
Neni 40.

19.3.2005

Neni 43.
Rregulla shtesë
Kur është e nevojshme, Eurojust-i zhvillon rregulla të tjera shtesë lidhur
me përpunimin e të dhënave personale në veprimet jo të lidhura me
çështjen. Këto rregulla i njoftohen Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhe
botohen si manuale të brendshme të veçanta.

Eurojust-i siguron konfidencialitetin e komunikimeve nëpërmjet  rrjeteve
të telekomunikacionit dhe pajisjeve terminale, në përputhje me të drejtën
e Komunitetit.
TITULLI VI

Neni 41.

DISPOZITA TË TJERA

Të dhënat e trafikut dhe të faturimit
1.

2.

3.

Të dhënat e trafikut për përdoruesit që  përpunohen për të realizuar
telefonata ose komunikime të tjera në rrjetin e komunikimeve fshihen ose bëhen anonime pas përfundimit të telefonatës, ose të një
tjetër komunikimi.
Përjashtime nga ky parim i përgjithshëm (të tilla si nevoja për të
mbajtur disa të dhëna trafiku nëse ato lidhen me procesin e regjistrimit të nevojshëm për dosje të caktuara, ose për qëllim të faturimit të telefonatave private) bëhen vetëm atëherë kur parashikohet
në rregullat e brendshme të miratuar nga Eurojust-i pas konsultimit me Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave. Në rast se Oficeri
për Mbrojtjen e të Dhënave nuk është i kënaqur me ligjshmërinë
ose nevojën e këtyre përjashtimeve, atëherë konsultohet Organi i
Përbashkët Mbikëqyrës.

Neni 44.
Rishikimi i kësaj Rregulloreje
1.

Kjo rregullore rishikohet në mënyrë të rregullt për të vlerësuar
nëse ajo ka nevojë për ndryshime. Çdo ndryshim i kësaj rregulloreje bëhet me të njëjtën procedurë të përcaktuar në Vendimin e
Eurojust-it.

2.

Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave informon si Presidentin e Kolegjit dhe Organin e Përbashkët Mbikëqyrës nëse është i/e mendimit se kjo Rregullore ka nevojë për ndryshime.

3.

Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i sjell në vëmendje Kolegjit sugjerime ose rekomandime të lidhura me ndryshimet e nevojshme
mbi këtë Rregullore.

Përpunimi i të dhënave të trafiku dhe të faturimit kryhet vetëm
nga persona që merren me menaxhimin e faturimit, trafikut ose
buxhetit.

Neni 45.

Neni 42.
Direktoritë e përdoruesve
1.

Të dhënat personale të disponueshme në versionin e printuar
ose në atë elektronik të përdoruesve dhe aksesi në këto direktori

Hyrja në fuqi dhe botimi
1.

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën pas miratimi përfundimtar nga
Këshilli.

2.

Rregullorja botohet në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Evropian.
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Shtojca 3
Rregulla të tjera shtesë për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave
personale jo të lidhura me çështje
Rregulla shtesë që përcaktojnë disa aspekte specifike të aplikimit
të Rregullores për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Eurojust për veprime jo të lidhura me çështje
(miratuar nga Kolegji i Eurojust-it më 27 qershor 2006)
Kolegji i Eurojust-it,
Duke pasur parasysh Vendimin e Këshillit, datë 28 shkurt 2002, i cili krijon Eurojust-in me synimin e përforcimit të luftës kundër krimeve të rënda (më poshtë Vendimi i Eurojust-it),
Duke pasur parasysh rregulloren për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale (më poshtë rregullorja për të dhënat personale), të miratuara nga Kolegji i Eurojust-it më 21 tetor 2004,
dhe në veçanti nenit 43 të saj,
Ndërkohë që:
(1) Aplikimi i rregullores së të dhënave personale ngre disa pikëpyetje specifike procedurale dhe
organizative lidhur me përpunimin e të dhënave që nuk lidhen me çështje.
(2) Në kundërshtim me Nenin 21 të Rregullores për të dhënat e lidhura me çështje, këto rregulla
nuk përmbajnë procedura të përcaktuara për ushtrimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave
të përmendur në Nenin 9 të Rregullores për veprimet jo të lidhura me çështje.
(3) Neni 43 i Rregullores e lejon Eurojust-in të zhvillojë rregulla të mëtejshme lidhur me përpunimin e të dhënave personale në veprimet jo të lidhura me çështjen, atëherë kur kjo gjë është
e nevojshme.
4) Rregullat për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale jo të lidhura me çështjet duhet
të jenë në përputhje me parimet dhe me rregullat e zbatueshme në të gjitha institucionet dhe
organet evropiane, për aq kohë sa ky përpunim realizohet në ushtrim të të gjithë aktiviteteve, ose
të një pjese të tyre, të cilat bien në fushën e të drejtës komunitare.
VENDOS:
SEKSIONI 1
Dispozita të përgjithshme
Neni 1
Objekti dhe fusha e veprimit
1. Pa cenuar rregulla të tjera të mëtejshme të cilat Eurojust-i mund t’i konsiderojë të nevojshme
për t’u zhvilluar në të ardhmen, këto rregulla specifike kanë si synim të përcaktojnë disa aspekte
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specifike të aplikimit të Rregullores së Eurojust-it për veprimet jo të lidhura me çështjet, në
përputhje me Nenin 43 të këtyre rregullave.
2. Të dhënat “jo të lidhura me çështje” të cilat specifikohen në Nenin 3 të Rregullores përcaktohen nën dritën e deklaratës së Kolegjit, datë 27 janar 2005,1 si të dhëna të cilat mbulojnë
të dhënat personale të punonjësve të Eurojust-it, si dhe informacion tërësisht administrativ të
mbajtur nga Eurojust-i.
Neni 2
Përkufizime
Për qëllim të këtyre rregullave shtesë dhe pa cenuar dispozitat e parashikuara në rregulloren për
të dhënat personale:
1.

‘kontrollues’ janë anëtarët kombëtarë, drejtori administrativ, shefi i njësisë ose i shërbimit,
si dhe çdo subjekt tjetër organizativ në Eurojust, i cili ose më vete, ose bashkërisht me të
tjetër, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale, siç identifikohet
në njoftimin që do t’i dërgohet Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave në përputhje me Nenin
34 të Rregullores për të dhënat personale;

2.

‘stafi i Eurojust-it’ janë anëtarët kombëtar dhe asistentët, duke përfshirë dhe zëvendësit e
tyre, personat e përkohshëm, stazhierët si dhe çdo person tjetër që punon për Eurojust-in.

SEKSIONI 2
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave
Neni 3
Punët, detyrat dhe kompetencat specifike të Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave në fushën
e veprimeve jo të lidhura me çështje
Pa cenuar dispozitat e Vendimit të Eurojust-it dhe të rregullores për të dhënat personale dhe
kompetencat e kontrollit të jashtëm të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës të Eurojust-it, Oficeri
për Mbrojtjen e të Dhënave ka punët, detyrat dhe kompetencat e mëposhtme specifike lidhur me
veprimet për përpunimin e të dhënave jo të lidhura me çështje:
1. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave mund t’i bëjë rekomandime për përmirësimin praktik
të mbrojtjes së të dhënave Drejtorit Administrativ të Eurojust-it dhe ta këshillojë atë dhe kontrolluesin përkatës për çështje të lidhura me aplikimin e dispozitave për të dhënat personale për
veprime jo të lidhura me çështje. Ai/ajo mund t’i propozojë Kolegjit dhe Drejtorit Administrativ
marrjen e masave administrative dhe nxjerrjen e rekomandimeve të përgjithshme për aplikimin
e duhur të rregullave përkatëse të lidhura me të dhënat personale.
Vendimi i Kolegjit të Eurojust-it për të miratuar një deklaratë lidhur me rregulloren për përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Eurojust, miratuar më 27 janar 2005.
1

2
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2. Më tej, ai ose ajo, me iniciativën e tij ose të saj, ose me kërkesën e Kolegjit të Eurojust-it, Drejtorit Administrativ, kontrolluesit, komitetit përkatës së stafit ose të çdo punonjësi të Eurojust-it,
heton çështjet dhe ngjarje të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me detyrën tij ose të saj dhe që i
vihen në dijeni, dhe i raporton personit që ka kërkuar hetimin dhe/ose kontrolluesit.
2. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave mund të konsultohet nga Kolegji i Eurojust-it, Drejtori
Administrativ, kontrolluesi në fjalë, komiteti i stafit ose nga çdo punonjës tjetër i Eurojust-it, pa
kaluar nëpërmjet kanaleve zyrtare, për çdo çështje që lidhet me interpretimin ose aplikimin e
dispozitave të përgjithshme të të dhënave personale.
3. Askush nuk paragjykohet për shkak të një çështjet e cila i sillet në vëmendje Oficerit për
Mbrojtjen e të Dhënave, ose Organit të Përbashkët Mbikëqyrës ku pretendohet shkelje e rregullave të caktuar të të dhënave personale.
4. Gjatë ushtrimit të detyrave të tij, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave:
a) ka akses gjatë të gjithë kohës tek të dhënat që përbëjnë thelbin e veprimeve përpunuese
dhe tek të gjitha zyrat, instalimet për përpunimin e të dhënave dhe mbajtësit e të dhënave;
b) mund të kërkojë opinione ligjore nga Shërbimi Juridik i Eurojust-it dhe këshilla teknike nga njësi dhe shërbime të tjera të Eurojust-it kur është e nevojshme.
5. Përveç detyrave të tjera, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave:
a) u përgjigjet kërkesave të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhe, brenda sferës së kompetencës së tij/saj, bashkëpunon me Organin e Përbashkët Mbikëqyrës me kërkesë të
këtij të fundit, ose me iniciativën e tij/saj;
b) jep akses në regjistrin që përmendet në Nenin 35 të rregullores për të drejtat personale
për çdo person në përputhje me procedurën e përcaktuar në Nenin 6 të këtyre rregullave;
c) siguron moscenimin e të drejtave dhe lirive të subjekteve të të dhënave nga veprimet
përpunuese;
d) kur është e nevojshme, bashkëpunon për realizimin e funksioneve të tij/saj me Oficerët
për Mbrojtjen e të Dhënave të institucioneve ose organeve të tjera qeveritare, në veçanti duke shkëmbyer eksperienca dhe praktika të mira;
e) me kërkesë të presidentit të Kolegjit ose të drejtorit administrativ, përfaqëson Eurojustin në të gjitha çështjet e lidhura me mbrojtjen e të dhënave.
6. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave informon Organin e Përbashkët Mbikëqyrës për operacionet e mëposhtme të përpunimit, të cilat ka të ngjarë të paraqesin rreziqe specifike:
a) përpunimin e të dhënave të lidhura me shëndetin dhe veprat penale, dënimet penale ose
masat e sigurisë;
b) veprimet përpunuese të synuara për të vlerësuar aspekte personale të lidhura me subjektet e të dhënave, duke përfshirë aftësinë e tij/saj, efikasitetin dhe sjelljen;
c) veprime përpunuese që lejojnë lidhje të cilat nuk parashikohen në legjislacionin kombëtar
ose të Komunitetit ndërmjet të dhënave të përpunuara për qëllime të ndryshme;

3

104 – Shtojca 3: Rregulla të tjera shtesë për përpunimin dhe mbrojtjen
e të dhënave personale jo të lidhura me çështje

d) veprime përpunuese për qëllim të përjashtimit të individëve nga një e drejtë, përfitim
ose kontratë.
7. Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave dhe stafit të tij, ose të saj, i kërkohet të mos bëjnë me dije
informacion ose dokumente që ata kanë në posedim për shkak të ushtrimit të detyrës së tyre.
SEKSIONI 3
Të drejta dhe detyrimet e aktorëve në fushën e mbrojtjes së të dhënave
Neni 4
Kontrolluesit
1. Kontrolluesit janë përgjegjës për të siguruar se të gjitha veprimet përpunuese nën kontrollin e
tyre përputhen me rregulloren për të drejtat personale të aplikueshme nga Eurojust-i.
2. Në veçanti, kontrolluesit:
(a) në përputhje me Nenin 34 të rregullores së të dhënave personale, e njoftojnë paraprakisht
Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave për veprime përpunuese ose për grupe të këtyre veprimeve,
të synuara t’i shërbejnë një qëllimi të vetëm, ose disa qëllimeve të lidhura, si dhe çdo ndryshim
thelbësor të një veprimi përpunues ekzistues.
(b) ndihmojnë Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Organin e Përbashkët Mbikëqyrës në
realizimin e detyrave të tyre përkatëse, veçanërisht duke u dhënë informacion në përgjigje të
kërkesave të tyre jo më vonë se brenda 30 ditësh;
(c) zbatojnë masat e nevojshme teknike dhe organizative dhe japin udhëzimet e nevojshme për
stafin e tyre për të siguruar si konfidencialitetin e përpunimeve dhe një nivel sigurimi të përshtatshëm në përpjesëtim me rreziqet që paraqiten gjatë përpunimit;
(d) kur është e nevojshme, konsultohen me Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave për përputhshmërinë e veprimeve përpunuese me dispozitat e zbatueshme të rregullores për të dhënat
personale, veçanërisht kur kanë arsye të besojnë se operacione të caktuara përpunuese nuk janë
në përputhje me rregulloren. Ata mund të konsultohen po ashtu me Oficerin për Mbrojtjen e të
Dhënave dhe/ose Njësinë e Sigurimit dhe Oficerin për Sigurimin e Informacionit (Infosec) për
çështje që kanë të bëjnë me konfidencialietin e veprimeve përpunuese dhe me masat e sigurimit
të marra në përputhje me Nenin 22 të Vendimit të Eurojust-it dhe Nenin 7 të rregullores së të
dhënave personale.
Neni 5
Punonjësit e Eurojust-it
Të gjithë punonjësit e Eurojust-it kontribuojnë për aplikimin e dispozitave përkatëse të të
dhënave personale, si dhe për rregullat e sigurimit dhe të konfidencialitetit për përpunimin e të
dhënave personale, siç parashikohet në Nenin 22 të Vendimit të Eurojust-it and Nenin 7 dhe 10
të rregullores për të dhënat personale.
SEKSIONI 4
Regjistri i veprimeve të njoftuara përpunuese
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Neni 6
Aksesi në regjistrin e veprimeve të njoftuara
1. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave merr masat e nevojshme për të siguruar që çdo person
ka akses në regjistrin e veprimeve të njoftuara të përmendur në Nenin 35 të Rregullores për të
dhënat personale dhe, nëse kërkohet, dhe në kopjen e informacionit që është i disponueshëm
në të. Në veçanti, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave jep informacion dhe ndihmë për personat
e interesuar për mënyrën dhe vendin ku mund të bëhen kërkesa për të pasur akses në regjistër.
2. Në përjashtim të rasteve kur jepet aksesi on-line, aplikimet për aksesin në regjistër bëhen me
shkrim, duke përfshirë dhe aksesin elektronik.
3. Në rast se në kërkesë për akses nuk është mjaftueshërisht e detajuar, Oficeri për Mbrojtjen e
të Dhënave i kërkon aplikuesit të qartësojë aplikimin dhe e ndihmon aplikuesin ta bëjë këtë gjë.

SEKSIONI 5
Procedura për subjektet e të dhënave për të ushtruar të drejtat e tyre
Neni 7
Procedura e brendshme lidhur me ushtrimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave për
të ushtruar të drejtat e parashikuara në Nenin 9 të rregullores për të dhënat personale
lidhur me veprimet përpunuese të të dhënave jo të lidhura me çështje
1. Individët që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën e tyre për të pasur akses, për të korrigjuar, bllokuar dhe fshirë veprimet jo të lidhura me çështje mund t’ia dërgojnë kërkesën drejtpërsëdrejti
kontrolluesit, ose Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave, i cili ia dërgon kërkesën kontrolluesit. Në
rast se është e nevojshme, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave e ndihmon subjektin e të dhënave
për identifikimin e kontrolluesit përkatës të të dhënave, dhe vë në dispozicion formularë të
posaçëm që mund të përdoren nga individi për të bërë kërkesën.
2. Kërkesat për ushtrimin e të drejtave trajtohen nga kontrolluesi i të dhënave me të cilat lidhen
kërkesat, i cili kalon i një kopje të kërkesës Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave për regjistrim
dhe Drejtorit Administrativ, i cili ka përgjegjësinë përfundimtare lidhur me përgjigjen që i jepet
kërkesës në pozicionin si shef i administratës.
3. Kontrolluesi përgjegjës për kërkesën kryen kontrollet e nevojshme, informon Oficerin për
Mbrojtjen e të Dhënave dhe i raporton Drejtorit Administrativ lidhur me rezultatet e kontrolleve.
4. Drejtori Administrativ kërkon këshillimin e Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave për çështje
specifike. Drejtori Administrativ, bazuar në informacionin e marrë nga kontrolluesi dhe nga
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave, merr vendimin lidhur me një çështje specifike.
5. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave i komunikon vendimin përfundimtar të marrë nga Drejtori
Administrativ subjektit të të dhënave dhe informon subjektin e të dhënave për mundësinë e
apelimit në Organin e Përbashkët Mbikëqyrës në rast se subjekti nuk është i kënaqur me përgji-
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gjen e dhënë nga Eurojust-i. Ky komunikim me subjektin e të dhënave nuk prek detyrimet e
parashikuara në Nenin 17.4 të Vendimit të Eurojust-it.
6. Kërkesa trajtohet plotësisht brenda tre muajsh që nga data e marrjes. Subjekti i të dhënave mund t’ia dërgojë çështjen Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, në rast se nuk ka marrë një
përgjigje për kërkesën e tij brenda afateve kohore të parashikuara.

Neni 8
Dispozita të posaçme
1. Në rastet kur subjekti i të dhënave kërkon të ushtrojë të drejtat e tij/saj për të pasur akses, ai/
ajo ka të drejtë të marrë informacionin e mëposhtëm, ose duke i parë këto të dhëna fizikisht, ose
duke marrë një kopje të tyre:
a) një konfirmim lidhur me faktin nëse po përpunohen ose jo të dhëna të lidhura me të;
b) informacion të paktën lidhur me qëllimet e veprimit përpunues, kategorinë e të dhënave të
përfshira, dhe marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë të dhënat;
c) komunikimin e të dhënave që po i nënshtrohen përpunimit, si dhe çdo informacion tjetër
lidhur me burimin e tyre;
d) informacion lidhur me logjikën e përdorur në çdo proces vendimi automatik të lidhur me të;
2. çdo kërkesë e subjektit të të dhënave lidhur me korrigjimin e pasaktësive ose paplotësinë e të
dhënave personale specifikon të dhënat në fjalë, si dhe korrigjimet që duhet të bëhen; kërkesa
duhet të trajtohet nga Eurojust-i pa vonesë.
3. Eurojust-i i trajton të gjitha kërkesat për bllokimin e të dhënave pa vonesë. Kërkesa specifikon të dhënat për të cilat bëhet fjalë, si dhe arsyet për bllokimin e tyre. Eurojust-i i informon
subjektet e të dhënave që bënë kërkesën para sesa të bllokohen të dhënat.
4. Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të përfitojnë bllokimin e të dhënave kur:
a) vërtetësia e tyre kontestohet nga subjekti i të dhënave, për një periudhë që i lejon Eurojust-it
të verifikojë vërtetësinë e tyre, duke përfshirë dhe sa të plota janë të dhënat, ose kur
b) Eurojust-it nuk i duhen më këto të dhëna për realizimin e detyrave të tij, por ato duhet të
mbahen për qëllim prove; ose
c) kur përpunimi është i paligjshëm dhe subjekti i të dhënave e kundërshton fshirjen e tyre, por
kërkon bllokimin e të dhënave.
5. Subjekti i të dhënave mund të kërkojë të fshijë të dhënat pa vonesë në rast të përpunimit të
paligjshëm, në veçanti kur janë cenuar dispozitat e Nenit 5, 6, 30, 31 dhe 32 të rregullores për të
dhënat personale. Kërkesa specifikon të dhënat në fjalë dhe jep arsyet ose provat e paligjshmërisë së përpunimit. Në sisteme automatike ruajtje, fshirja në parim duhet të sigurohet nëpërmjet të
të gjitha masave teknike, duke përjashtuar mundësinë e përpunimit të mëtejshëm të të dhënave
të fshira. Në rast se për shkaqe teknike fshirja nuk është e mundur, Drejtori Administrativ, pas
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konsultimeve me Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave dhe me personin e interesuar, e udhëzon
kontrolluesin të vijojë me bllokimin e menjëhershëm të këtyre të dhënave.
6. Drejtori Administrativ i Eurojust-it sigurohet se, në rastet kur Eurojust-i i korrigjon, i bllokon
ose i fshin të dhënat personale pas një kërkese, të gjithë furnizuesit dhe marrësit e këtyre të
dhënave informohen për ndryshimet mbi këto të dhëna personale.
SEKSIONI 6
PROCEDURA HETIMORE
Neni 9
Modalitete praktike për procedurat hetimore të Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave
lidhur me funksionet e përshkruara në Nenin 12 të rregullores për të dhënat personale
dhe Nenin 3 të rregullave shtesë lidhur me të dhënat personale jo të lidhura me çështje
1. Pa cenuar kompetencat e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës për kontroll të jashtëm, pretendimet për një shkelje të rregullores, ose kërkesat për hetim nga Kolegji i Eurojust-it, Drejtori
Administrativ, kontrolluesi, komiteti i stafit, ose çdo punonjës i Eurojust-it i dërgohen Oficerit
për Mbrojtjen e të Dhënave me shkrim, duke përdorur një formular specifik të vënë në dispozicion për këtë gjë. Në rast të keqpërdorimit të dukshëm të së drejtës për të kërkuar një hetim, si
për shembull kur i njëjti individ ka bërë të njëjtën kërkesë identike kohët e fundit, Oficeri për
Mbrojtjen e të Dhënave nuk është i detyruar t’i përgjigjet kërkuesit.
2. Brenda 15 ditësh nga marrja e kërkesës, Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave bën njoftimin për
marrjen e kërkesës për personin që ka kërkuar hetimin, ose që ka depozituar pretendimin për
shkelje të të dhënave personale dhe verifikon nëse kërkesa duhet të trajtohet si konfidenciale.
Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave informon Drejtorin Administrativ për faktin e depozitimit
të kërkesës për hetim.
3. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave i kërkon kontrolluesit përgjegjës për verimin për përpunimin e të dhënave në fjalë të bëjë një raportim me shkrim për çështjen. Kontrolluesi i paraqet
përgjigjen e tij/saj Oficerit për Mbrojtjen e të Dhënave brenda 15 ditësh. Oficeri për Mbrojtjen
e të Dhënave mund të dëshirojë të marrë informacion plotësues nga palët e treta, si nga Zyra
e Sigurimit ose nga Oficeri i Sigurimit të Informacionit (Infosec) në Eurojust. Nëse është e
nevojshme, ai/ajo kërkon opinion për çështjen nga Shërbimi Juridik. Oficeri për Mbrojtjen e të
Dhënave e merr informacionin ose opinionin brenda 30 ditësh.
4. Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave i raporton personit që ka bërë kërkesën, ose që depozitoi
ankesën për pretendim për shkelje jo më vonë se tre muaj nga marrja e saj.
5. Në rast se Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave konstaton se sipas mendimit të tij/saj, veprimet
përpunuese të të dhënave jo të lidhura me çështje nuk i kanë respektuar rregullat përkatëse për
mbrojtjen e të dhënave personale, ai/ajo sigurohet për informimin e Drejtorit Administrativ,
për t’i lejuar atij/asaj të marrë masat e nevojshme brenda administratës, përveç procedurës së
përcaktuar në Nenin 17.4 të Vendimit të Eurojust-it.
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Neni 10
Hyrja në fuqi
Këto rregulla i njoftohen Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhe botohen brenda Eurojust-it. Ato
hyjnë në fuqi një ditë pas botimit të tyre.

Bërë në Hagë, më data

Për Kolegjin e Eurojust-it
Presidenti

Michael G Kennedy
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NJOFTIME NGA INSTITUCIONET, ORGANET, ZYRAT DHE AGJENCITË E BASHKIMIT EVROPIAN
KËSHILLI
AKT I ORGANIT TË PËRBASHKËT MBIKËQYRËS TË EUROJUST-ITI
datë 23 qershor 2009
i cili parashikon rregulloren e funksionimit të tij
(miratuar unanimisht në seancën plenare të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës më 23 qershor 2009)
(2010/C 182/03)

ORGANI I PËRBASHKËT MBIKËQYRËS
Duke marrë parasysh Vendimin e Këshillit, datë 28 shkurt 2002, i cili
krijon Eurojust-in me synimin e përforcimit të luftës kundër krimeve të
rënda (më poshtë Vendimi i Eurojust-it’)(1), i ndryshuar së fundmi më 16
dhjetor 2008 (2), dhe në veçanti Nenin 23 të tij,

përfshihet informacion dhe akses hardware dhe software, kurdo që kjo
gjë është e nevojshme për ushtrimin e detyrave të Organit i Përbashkët
Mbikëqyrës. Detajet mund të parashikohen në proceduat ndërmjet Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhe Kolegjit të Eurojust-it.

Ndërkohë që personat e emëruar nga shtetet anëtare në përputhje me Nenin 23(1) të Vendimit të Eurojust-it miratojnë këtë rregullore për funksionimin e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, i cili,

RREGULLORJA E ORGANIT TË PËRBASHKËT MBIKËQYRËS

MIRATON KËTË RREGULLORE:

Neni 3

TITULLI II

TITULLI I

Përbërja

DETYRAT DHE KOMPETENCAT E ORGANIT TË

1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës formohet në përputhje me Nenin 23(1)
deri në (5) të Vendimit të Eurojust-it.

PËRBASHKËT MBIKËQYRËS
Neni 1
Detyrat
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës kryen detyrat e parashikuara në Nenin
17(4)(b), 19(8) 23(1) dhe (7) të Vendimit të Eurojust-it.
Neni 2
Kompetencat
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës, për realizimin e detyrave të i janë
ngarkuar, gëzon kompetencat e parashikuara në Vendimin e Eurojust-it.
2. Veçanërisht Organi i Përbashkët Mbikëqyrës autorizohet të marrë informacion nga Eurojust-i, të ketë akses të plotë në dokumentet e Eurojust-it qoftë në versionin në letër, ose të ruajtur elektronikisht, dhe të ketë
akses pa pengesë në të gjitha mjediset e Eurojust-it në çdo kohë. Këtu
(1) OJ L 63, 6.3.2002, f. 1.
(2) OJ L 138, 4.6.2009, f. 14.

2. Një gjyqtar i emëruar nga një shtet anëtar bëhet anëtar i përhershëm pas
zgjedhjes në seancë plenare të personave të caktuar nga shtetet anëtare, në
përputhje me paragrafin 1 dhe e mban mandatin e anëtarit të përhershëm
për tre vjet. Zgjedhjet mbahen çdo vit për njërin ndër anëtarët e përhershëm të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës nëpërmjet votimit të fshehtë. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës drejtohet nga anëtari që është në vitin
e tretë të mandatit të tij. Anëtarët e përhershëm kanë të drejtë rizgjedhje.
3. Të zgjedhurit që duan të zgjidhen ia paraqesin kandidaturën e tyre
me shkrim Sekretariatit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhjetë
ditë para takimit ku do të bëhet zgjedhja. Në mungesë të kandidaturave
për zgjedhje, i emëruari me kohëzgjatjen më të madhe konsiderohet si i
zgjedhur derisa të tregohet interes nga një kandidat (disa kandidatë) të
tjerë në zënien e pozicionit të tij/saj, me kusht që ky interes të shprehet
përpara mbledhjes së ardhshme plenare. Në këtë rast, zhvillohet një procedurë me shkrim në përputhje me Nenin 6(7) të kësaj rregulloreje dhe
anëtari i zgjedhur rishtazi merr pjesën e mbetur të mandatit të të emëruarit
me shërbimin më të gjatë. Në rast se nuk tregohet asnjë interes nga ndonjë
i emëruar përpara mbledhjes plenare të radhës, i emëruari me eksperiencën më të gjatë mbetet anëtar i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës deri
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në fund të mandatit. Të emëruarit të cilët nuk e depozitojnë kandidaturën
e tyre nuk konsiderohen si të zgjedhur nëpërmjet kësaj procedure më shumë se një herë. Në rastin kur i emëruari me eksperiencën më të gjatë ka
shërbyer një herë si anëtar i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhe nuk
ka kandidatë, kandidati i dytë me eksperiencën më të gjatë do të konsiderohet i zgjedhur.
4. Anëtarët e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës janë të pavarur, jo të
detyruar të ndjekin udhëzime gjatë ushtrimit të detyrave të tyre dhe në
varësi vetëm të ligjit. Në veçanti, ata nuk duhet të jenë në të njëjtën kohë
anëtarë të një organi tjetër, të krijuar bazuar në Vendimin e Eurojust-it,
ose anëtarë të stafit të Eurojust-it.
5. Një anëtar i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës i cili, në rrethana përjashtimore, e ka të pamundur të marrë pjesë në një takim, mund të caktojë
një zëvendësues i cili i plotëson kërkesat e Nenit 23(1) të Vendimit të
Eurojust-it. Të drejtat dhe detyrimet që u jepen anëtarëve nëpërmjet kësaj
rregulloreje janë plotësisht të zbatueshme dhe për zëvendësuesit.
6. Në rastet e daljes në pah të një konflikti interesi, personi i prekur e deklaron interesin dhe tërheqjen e tij nga pjesëmarrja në diskutime dhe nga
vendimi për çështjen. Kur është e nevojshme, ai/ajo mund të përjashtohet
me anë të votimit unanim me votim sekret të anëtarëve që marrin pjesë në
takim. Personi në fjalë ka të drejtën të shprehet përpara çdo përjashtimi,
por nuk merr pjesë në vendim. Në rast se dikush tërhiqet ose përjashtohet,
ai/ajo do të zëvendësohet nga zëvendësuesi i tij/saj.
Neni 4
Regjimi tranzitor
1. Në mënyrë që të fillohet puna në përputhje me procedurën e parashikuar në Nenin 23(3) të Vendimit të Eurojust-it, takimi i parë plenar i
personave të emëruar nga shtetet anëtare në përputhje me Nenin 23(1) pas
hyrjes në fuqi të këtij Vendimi, organizon zgjedhjen për tre anëtarë. Këta
të tre anëtarë do të zëvendësojnë tre anëtarët e trojkës në detyrë atë ditë.

7.7.2010.

4. Pas raundit të parë të zgjedhjeve, zgjedhjet mbahen çdo vit në përputhje
me Nenin 3(2) dhe (3) të kësaj Rregulloreje në mënyrë që të zëvendësohet
një anëtar çdo vit.
Neni 5
Kryetari
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës kryesohet në përputhje me Nenin
23(3) të Vendimit të Eurojust-it.
2. Kryetari përfaqëson Organin e Përbashkët Mbikëqyrës dhe drejton
takimet e tij. Ai/ajo monitoron funksionimin normal të punës së Organit
të Përbashkët Mbikëqyrës. Ai/ajo thërret takimet e Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës dhe përcakton vendin e takimit, datën dhe kohën e organizimit të këtyre takimeve. Ai/ajo i hap dhe i mbyll takimet. Ai/ajo përgatit
axhendën e përkohshme dhe siguron ekzekutimin e vendimeve të Organit
të Përbashkët Mbikëqyrës.
3. Në mungesë të kryetarit, mbledhja e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
drejtohet nga anëtari i cila ka shërbyer si anëtar i institucionit për pjesën
më të madhe të kohës.
4. Për të përgatitur punën e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës lidhur me
një çështje të caktuar, ai mund të caktojë një raportues ndërmjet anëtarëve
të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Në rast se çështja është urgjente,
ky emërim mund të bëhet nga kryetari në emër të pozicionit që mban.
Në këtë rast, ai i informon anëtarët e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
pa vonesë.
5. Për të marrë pjesë në mbledhjet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
mund të ftohen anëtarë të stafit të Eurojust-it, ose persona të tjerë.
Neni 6
Metoda e punës

2. Të emëruarit që dëshirojnë të zgjidhen i paraqesin kandidaturën e tyre
me shkrim Organit të Përbashkët Mbikëqyrës 10 ditë përpara takimit në
të cilin do të bëhet zgjedhja. Tre kandidatët me numrin më të lartë të
votuesve gjatë zgjedhjes bëhen anëtar të përhershëm.

1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mblidhet siç specifikohet në Nenin
23(1) të Vendimit të Eurojust-it. Presidenti i Eurojust-it, Kolegji, Drejtori
Administrativ ose Oficeri për Mbrojtjen e të Dhënave kanë të drejtë të
propozojnë çështje për t’u futur në programin e punimeve.

3. Personi i cili ka numrin më të madh të votave mbetet anëtar për tre vjet
dhe mban kryesinë në vitin e tretë të mandatit; personi i cili merr numrin
e dytë më të lartë të votave mbetet anëtar për dy vjet dhe mban kryesinë
gjatë vitit të dytë të mandatit të tij, ndërsa personi i tretë do të shërbejë si
anëtar vetëm për një vit dhe mban kryesinë gjatë këtij viti.

2. Në përjashtim të rasteve të cilat konsiderohen urgjente nga kryetari,
njoftimet për mbledhjen e takimit transmetohen në kohë për të arritur
të paktën dy javë përpara takimit. Njoftimi përfshin programin paraprak
dhe dokumentet që nevojiten për takimin, në përjashtim të rasteve kur
kjo gjë nuk lejohet për shkak të natyrës të këtyre dokumenteve. Programi
përfundimtar miratohet në fillim të çdo takimi.
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3. Një mbledhje e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës mbahet vetëm në
qoftë se janë të pranishëm të paktën dy nga tre anëtarët e përhershëm.
Diskutimet zhvillohen në përputhje me Nenin 23(6) të Vendimit të Eurojust-it.
4. Në përputhje me Nenin 23(11) të Vendimit të Eurojust-it, mbledhjet e
Organit të Përbashkët Mbikëqyrës nuk bëhen me dyer të hapura.
5. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mblidhet bazuar në dokumentet dhe
projektdokumentet e hartuara në një ndër gjuhët zyrtare të anëtarëve të
tij. Pavarësisht nga kjo, një anëtar ka të drejtën e përkthimit në gjuhën
e tij/saj.
6. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës, kur është e nevojshme, ndërlidhet me
Oficerin për Mbrojtjen e të Dhënave në Eurojust.
7. Vendimet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës mund të merren me procedurë me shkrim, për aq kohë sa të gjithë anëtarët e kanë miratuar këtë
procedurë. Në raste urgjente, kryetari ka të drejtë të nisë procedurën me
shkrim. Në të dyja rastet, kryetari u jep një projektvendim anëtarëve të
Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Në rast se anëtarët nuk e kundërshtojnë projektvendimin brenda një periudhe të specifikuar nga kryetari të
paktën 14 ditë pas marrjes, propozimi konsiderohet i miratuar. Në rast se
një anëtar, brenda pesë ditësh pune pas marrjes së projektvendimit kërkon
diskutimin e tij me gojë nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës, procedura
me shkrim ndërpritet.
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5. Anëtarët e Organi të Përbashkët Mbikëqyrës të cilëve u besohet kontrolli i raportojnë Organit të Përbashkët Mbikëqyrës për rezultatet e punës
së tyre.
Neni 8
Procedura në rast të shkeljeve
Në rast se Organi i Përbashkët Mbikëqyrës vëren shkelje të dispozitave
të Vendimit të Eurojust-it lidhur me ruajtjen, përpunimin ose përdorimin
e të dhënave personale, ai e njofton menjëherë Eurojust-in për këtë gjë
dhe kërkon përgjigje brenda një afati të përcaktuar kohor. Mosrespektimi
i vendimit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, i marrë në përputhje me
këtë Rregullore, konsiderohet si shkelje e Vendimit të Eurojust-it. Vendimet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës janë të formës së prerë dhe
detyruese për Eurojust-in.
Neni 9
Procesverbalet
Për të gjitha takimet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës mbahen procesverbale. Projektprocesverbali përgatitet nga sekretariati nën drejtimin e
kryetarit dhe i dërgohet Organit të Përbashkët Mbikëqyrës për miratim në
takimin e tij të radhës. Çdo pjesëmarrës ka të drejtë të sugjerojë ndryshime në projekprocesverbal.

Neni 7

Neni 10

Kontrollet në terren dhe ekspertët

Raporti i aktivitetit

1. Në kuadrin e kompetencave të tij në përputhje me Nenin 23(1) të
Vendimit të Eurojust-it, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të kryejë
kontrolle për mbrojtjen e të dhënave në Eurojust.

1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i dorëzon një raport vjetor aktiviteti
Këshillit në përputhje me Nenin 23(12) të Vendimit të Eurojust-it. Ky
raport hartohet gjatë gjysmës së parë të vitit për vitin pasues. Të paktën
një vit përpara se raporti i aktivitetit t’i dërgohet Këshilli, Eurojust-i duhet
të ketë mundësi të japë opinione, të cilat i bashkëlidhen raportit.

2. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të emërojë një ose më shumë
anëtarë për realizimin e këtyre kontrolleve. Këta anëtarë mund të ndihmohen nga ekspertë, ashtu si konsiderohet e nevojshme nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës. Ekspertët vijnë nga organet mbikëqyrëse kombëtare,
ose nga agjencitë qeveritare, në përjashtim të rasteve kur nuk ka ekspertë
të tillë. Të gjithë ekspertët duhet të plotësojnë kërkesat e sigurisë të zbatueshme në legjislacionin e tyre kombëtar dhe në rregullat përkatëse të
Eurojust-it.
3. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës dhe Sekretariati i tij duhet të jenë në
gjendje të mbështeten në ekspertizën e sekretariatit të krijuar nga Vendimi
i Këshillit 2000/641/JHA (1).
4. Kur kryetari është i mendimit se një çështje është urgjente, ai/ajo mund
t’i caktojë anëtarët dhe ekspertët me fuqinë që i jep pozicioni që mban. Në
këtë rast, ai/ajo i informon anëtarë e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
pa vonesë.

(1) Vendimi i Këshillit 2000/641/JHA, datë 17 tetor 2000, i cili krijon
sekretariatin për organet e mbikëqyrjes së përbashkët të mbrojtjes së të
dhënave të krijuara nga konventa për Krijimin e Zyrës Evropiane të Policisë (Konventa e Europol-it), Konventa për Përdorimin e Teknologjisë së
Informacionit për Qëllimet Doganore dhe Konventa që zbaton Marrëveshjen Shengen për Heqjen Graduale të Kontrolleve në Kufijtë e Përbashkët (Konventa e Shengenit) (OJ L 271, 24.10.2000, f. 1).

2. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës vendos nëse do të botojë raportin e
aktivitetit të tij, dhe në rast se vendos për botimin e tij, përcakton se si
do të bëhet botimi.
TITULLI III
RREGULLA SHTESË LIDHUR ME APELET
Neni 11
Detyrat e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i shqyrton ankesat në përputhje me
Nenin 23(7) të Vendimi të Eurojust-it.
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2. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës merr vendime lidhur me çështjet e
përcaktuara në paragrafin 1.

për palët. Vendimet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës përkthehen në të
gjitha gjuhët zyrtare të institucioneve të Bashkimit Europian.

Neni 12

4. Në rastet kur asnjë nga gjuhët zyrtare të institucioneve të Bashkimit
Evropian nuk përdoret nga aplikuesi, ankesa mund të depozitohet në një
gjuhë tjetër. Aplikuesi është i detyruar të depozitojë një përmbledhje në
njërën ndër gjuhët zyrtare. Kryetari ose raportuesi e përkthejnë ankesën
në gjuhën e përzgjedhur.

Anëtarët e përkohshëm
1. Në rast se në Organin e Përbashkët Mbikëqyrës nuk është i pranishëm
asnjë anëtar i Shtetit Anëtar nga i cili e kanë origjinën të dhënat personale objekt ankese, personi i caktuar nga ky shtet anëtar në përputhje me
Nenin 23(1) deri në (3) të Vendimit të Eurojust-it shërben si gjyqtar i
përkohshëm në Organin e Përbashkët Mbikëqyrës gjatë kohëzgjatjes së
ekzaminimit të ankesës.
2. Të drejtat dhe detyrimet që u ngarkohen anëtarëve nga kjo rregullore
janë plotësisht të zbatueshme për anëtarët ad hoc.
Neni 13
Përfaqësimi
Aplikuesi mund të ndihmohet ose të përfaqësohet nga një avokat ose nga
një këshilltar tjetër. Një avokat ose këshilltar mund të përjashtohet nga
punimet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës në rast të sjelljes serioze
të pahijshme. Në rast të përjashtimit të avokatit ose të këshilltarit, kryetari përcakton një afat kohor për palën e prekur për t’i dhënë mundësi
të marrë një avokat ose një këshilltar tjetër; punimet pezullohen deri në
përfundimi e këtij afati kohor. Një avokat ose një këshilltar merr autorizimin e nevojshëm nga aplikuesi, në rast se kjo gjë kërkohet nga Organi
i Përbashkët Mbikëqyrës.
Neni 14
Gjuhët
1. Procedura realizohet në njërën ndër gjuhët zyrtare të institucioneve të
Bashkimit Evropian. Aplikuesi e përzgjedh gjuhën zyrtare në të cilën do
të realizohet procedura. Gjuha e procedurës përdoret në parashtrimet me
gojë dhe në dokumentet me shkrim të palëve, si dhe në vendimet dhe
procesverbalet e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës.
2. Dokumentet që janë në një gjuhë të ndryshme nga gjuha procedurale
shoqërohen me një përkthim në gjuhën procedurale. Në rastet kur dokumentet janë të gjata, përkthimi i dorëzuar mund të jetë i kufizuar në
fragmente ose përmbledhje. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës, për shkak
të pozicionit të tij, ose pas një kërkese të bërë nga pala, mund të kërkojë
përkthim të plotë në çdo moment.
3. Aty ku është e nevojshme, shërbimet e interpretimit dhe të përkthimit
ofrohen për secilin shtet anëtar të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës dhe

Neni 15
Nisja e procedurës
1. Apeli depozitohet me anë të një parashtrimi me shkrim të një ankese
në Sekretariatin e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës brenda 30 ditësh nga
vendimi i Eurojust-it.
2. Aplikuesi përshkruan bazën e ankesës. Duhet të jetë e qartë se kush
ankohet, për çfarë bëhet ankesa dhe mbi çfarë baze bëhet ajo. Ankesa
shoqërohet nga të gjitha dokumentet shoqëruese që ekzistojnë. Aplikuesi
mund ta tërheqë ankesën e tij ose të saj në çdo kohë.
3. Sekretariati njofton marrjen e ankesës brenda katër javësh dhe jep informacion të përgjithshëm mbi procedurën.
4. Në rast se ankesa nuk i plotëson kërkesat, Sekretariati e fton aplikuesin
të korrigjojë mangësitë brenda katër javësh.
5. Apelet që nuk i plotësojnë kërkesat refuzohen nga Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës, me propozim të kryetarit ose të raportuesit.
Neni 16
Shqyrtimi paraprak
1. Në rast se ankesa i plotëson kërkesat, ajo shqyrtohet nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës.
2. Një kopje e ankesës i dërgohet Eurojust-it për komente, të cilat dorëzohen brenda katër javësh, afat i cili mund të zgjatet dhe me dy javë të tjera.
3. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund t‘i kërkojë Kolegjit të Eurojust-it të caktojë një përfaqësues për apelin. Aplikuesi njoftohet për këtë
vendim. Anëtarëve përkatës kombëtarë u dërgohet një kopje për komente
nga aplikuesi, për t’u lejuar atyre të parashtrojnë komentet përkatëse, të
cilat duhen dorëzuar brenda katër javësh, afat i cili mund të shtyhen dhe
me dy javë të tjera.
4. Pas marrjes së komenteve, ose pas kalimit të afateve kohore, ankesa
shqyrtohet nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës brenda tre muajve nga
data a marrjes së tyre.

113 – Shtojca 4: Akti i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës të Eurojust-it

7.7.2010.

EN

Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian

Neni 17
Informacion shtesë
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund t’i kërkojë aplikuesit, Eurojust-it, ose çdo organi tjetër të japë informacion, prova ose komente për
Organin e Përbashkët Mbikëqyrës. Palët kanë të drejtë t’i bëjnë sugjerime Organit të Përbashkët Mbikëqyrës lidhur me marrjen e provave,
ose të marrin në telefon për parashtrimin e provave. Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës i ndjek këto sugjerime dhe vendos për pranimin deri në
masën e nevojshme për shqyrtimin e çështjes.
2. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të vendosë po ashtu të hetojë për
vendin/terrenin në Eurojust. Edhe në këtë rast zbatohet Neni 6. Në këtë
rast, aplikuesi ose këshilltari i tij/saj informohen për rezultat e hetimit.
Neni 18
Aksesi në dosjen e procedurës
1. Nëse dëshirojnë, të gjitha palët mund të kenë akses në dosjen e procedurës dhe i kërkojnë Sekretariatit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës t’u
japë atyre fragmente ose fotokopje të dosjes me shpenzimet e tyre. Aksesi
refuzohet atëherë kur është i pranishëm njësi nga shkaqet e përmendura
në Nenin 19(4) të Vendimit të Eurojust-it, ose për qëllim të mbrojtjes së të
drejtave dhe lirive të palëve.
2. Eurojust-i mund të japë tregues se deri në çfarë mase nuk mund t’i
vihet në dispozicion informacioni aplikuesit, duke dhënë edhe arsyet për
këtë kufizim. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të kërkojë parashtrimin e arsyeve të mëtejshme. Në rast se Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
i pranon arsyet e parashtruara, informacioni në fjalë nuk i jepet aplikuesit. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të vendosë ndryshe vetëm në
mungesë të arsyeve të pranueshme. Në këtë rast, Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës mund të kërkojë që aplikuesit t’i vihet në dispozicion një
përmbledhje, ose të kërkojë dhënien e informacioneve të caktuara për
aplikuesin.
Neni 19
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të Përbashkët Mbikëqyrës në rrethana të posaçme kur publiciteti cenon
përcaktimin e duhur të apelit. Në rast se Eurojust-i kërkon që publiku
të përjashtohet nga proceset, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të
vendosë ndryshe vetëm atëherë kur nuk ekzistojnë shkaqet e përmendura
në fjalinë e parë.
3. Me kërkesë të një pale, ose me iniciativën e tij, Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës mund të vendosë të dëgjojë një palë pa praninë e palëve të
tjera kur kjo gjë kërkohet për të siguruar funksionimin e duhur të Eurojust-it, për të ruajtur sigurinë e një shteti anëtar, ose për të mbrojtur interesat e aplikuesve, ose të një pale të tretë. Palët e papranishme informohen
për proceset që zhvillohen në mungesën e tyre.
Neni 20
Dëgjimi i dëshmitarëve dhe i ekspertëve
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të vendosë, me kërkesë të një
pale ose me iniciativën e tij, të dëgjojë dëshmitarët. Të gjitha palët dhe
dëshmitarët përkatës njoftohen në kohën e duhur për seancën dëgjimore.
Në këto raste zbatohet dhe Neni 19(2) dhe (3).
2. Dëshmitarët që njoftohen nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës kanë të
drejtë të marrin rimbursim për shpenzimet e udhëtimit dhe të akomodimit
në përputhje me rregullat përkatëse të zbatueshme për stafin e Eurojust-it,
si dhe dëmshpërblim për humbje të ardhurash deri në masën që Organi i
Përbashkët Mbikëqyrës e gjykon të drejtë. Ata mund të marrin parapagimet e nevojshme.
3. Anëtarët e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës mund t’i drejtojnë pyetje dëshmitarëve. Me lejen e kryetarit, palët mund të bëjnë pyetje për
dëshmitarët. Përpara fillimit të seancës, kryetari u kujton dëshmitarëve që
ata duhet të thonë vetëm të vërtetën. Dëshmitari ka të drejtën të refuzojë
ofrimin e përgjigjeve.
4. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të caktojë një ekspert dhe të
caktojë mandatin e tij/saj si dhe mënyrën e pagesës. Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës mund të vendosë të dëgjojë ekspertin. Në këtë rast zbatohen
dhe rregullat lidhur me dëgjimin e dëshmitarëve.

Seancat dëgjimore

Neni 21

1. Palët dëgjohen nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës në rast se kërkohet
prej tyre. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës i informon palët për të drejtën
për t’u shprehur (për t’u dëgjuar). Kjo e drejtë ushtrohet me shkrim. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund të vendosë të realizojë një seancë
dëgjimore me kërkesë të njërës ndër palët e përfshira, deri në masën e
konsideruar të nevojshme për shqyrtimin e çështjes. Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës i njofton palët për të drejtën që kanë për të kërkuar një seancë
me gojë. Të gjitha palët informohen në kohën e duhur për seancën me
gojë dhe kanë të drejtë të jenë të pranishëm.

Deklaratat përmbyllëse

2. Një seancë dëgjimore mbahet në publik, në përjashtim të rasteve kur
Organi i Përbashkët Mbikëqyrës vendos me kompetencën që i njeh pozicioni, ose pas aplikimit të njërës nga palët, të përjashtojë plotësisht ose
pjesërisht publikun nga seanca kur ngrihen çështje të interesave të sigurimit publik, veçanërisht për shkaqet e Nenit 19(4) të Vendimit të Eurojustit, ose kur kërkohet për mbrojtjen e privatësisë së një individi, ose kur
kjo gjë konsiderohet si e shumë e nevojshme sipas opinionit të Organit

Përpara arritjes së një vendimi përfundimtar, Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës i fton të gjitha palët të parashtrojnë komentet e tyre përfundimtare.
Neni 22
Procesverbalet e procedurës së apelit
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mban një procesverbal të procedurës
së apelimit, i cili reflekton zhvillimin e secilës seancë dhe deklaratat e
bëra në to. Palët mund të kërkojnë që në procesverbale të futen plotësisht ose pjesërisht dokumente ose deklarata të caktuara. Procesverbalet
nënshkruhen nga kryetari, u nisen palëve dhe i shtohen dosjes së çështjes.
Në rastet e përmendura në Nenin 19(2) ose Nenin 20(1), Organi i Përbashkët Mbikëqyrës vendos kufizime.
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2. Neni 9 aplikohet për të gjitha mbledhjet e Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës në të cilat palët nuk marrin pjesë.

Neni 23
Vendimet dhe konfidencialiteti
1. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë të të gjithë anëtarët që marrin
pjesë në takim, në përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë
rregullore. Në rast të numrit të barabartë të votave, kryetari ka të drejtën
e vendosjes. Të gjithë personat që marrin pjesë në vendimin përfundimtar
duhet të kenë marrë pjesë në seanca dëgjimore. Nëse zhvillohen këto
seanca.
2. Punimet mbeten konfidenciale.
3. Vendimi përfundimtar i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës mund të
përmbajë emrat e palëve dhe të përfaqësuesve të tyre, emrat e anëtarëve
të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës që marrin pjesë në vendim, datën në
të cilën njoftohet vendimi, pjesën operative të vendimit, pjesën operative
të vendimit, një prezantim të shkurtër të fakteve të çështjes dhe arsyet
për vendimin e marrë. Ai u dërgohet palëve dhe bëhet me dije publikisht.

Neni 24
Njoftimet
Njoftimet dhe komunikimet e tjera të palëve, dëshmitarëve dhe ekspertëve bëhet me mjete që sigurojnë në mënyrë të arsyeshme në rastet kur
është e nevojshme.

Neni 25
Kostot
1. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës vendos për kostot e procedurës në
vendimin e tij përfundimtar. Procedura përpara Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës është pa pagesë. Në rast se ankesa pranohet, ose plotësisht
ose pjesërisht, kostot e nevojshme për aplikuesin për të përpunuar ankesën mbulohen nga Eurojust-i deri në masën që Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës e konsideron të denjë.
2. Nëse një aplikues e ka të pamundur të mbulojë të gjithë koston e procedurës ose një pjesë të saj, atij/asaj në çdo moment mund të marrë ndihmë
për kostot, pas parashtrimit të kërkesës së tij/saj. Në momentin kur personi depoziton kërkesën, ai/ajo paraqet dokumentacion që dëshmon se
ai/ajo është në nevojë. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës mund ta tërheqë
ndihmën në çdo kohë në rast se ndryshojnë parakushtet për të cilat ajo
është dhënë gjatë procesit. Në rast se ndihma miratohet, kostot shpërndahen nga zëri i buxhetit i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Kur është
e drejtë, vendimi përfundimtar mund t’i kërkojë një pale të rimbursojë
tek buxheti i Eurojust-it pagesat e mara paraprakisht. Kur depoziton
kërkesën, aplikuesi deklaron edhe marrëveshjen e tij për të rimbursuar
kostot, nëse kjo gjë kërkohet nga vendimi përfundimtar.
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Neni 26
Procesi i rregullt

Në rastet që nuk parashikohen nga kjo rregullore, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës e kryen procedurën e tij në përputhje me parimet e
përgjithshme për proces të rregullt.
TITULLI IV
SHTETET/PALËT E TRETA
Neni 27
Magjistratët ndërlidhës të caktuar nga Eurojust-i në shtet të treta
1. Eurojust-i e informon Organin e Përbashkët Mbikëqyrës në mënyrë të
rregullt për qëllimin për të hyrë në negociata me një shtet të tretë lidhur
me dërgimin e një magjistrati ndërlidhës të Eurojust-it në këtë shtet. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës, nëse dëshiron, i dërgon komente Eurojust-it
për këtë zhvillim.
2. Në mënyrë që të jenë në gjendje të monitorojnë aktivitetet e magjistrave ndërlidhës të caktuar nga Eurojust-i siç përmendet në Neni 27a(5)
të Vendimit të ndryshuar të Eurojust-it, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
merr po ashtu raportet që i drejtohen nga këta magjistratë, si dhe çdo
informacioni tjetër të nevojshëm.
3. Marrëveshjet me palët e treta lidhur me caktimin e magjistratëve ndërlidhës në një shtet të tretë parashikojnë të drejtën e aksesit të Organit
të Përbashkët Mbikëqyrës tek të dhënat dhe ambientet ku punojnë këta
punonjës të Eurojust-it në shtetin e tretë përkatës.
TITLE V
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE
Neni 28
Sekretariati
1. Organit të Përbashkët Mbikëqyrës ka një sekretariat, të vendosur në
selinë kryesore të Eurojust-it, për ta ndihmuar atë për realizimin e detyrave të tij. Sekretariati është organ i përhershëm dhe anëtarët e tij rekrutohen vetëm mbi bazën e kompetencës. Anëtarët e Sekretariatit veprojnë
vetëm në interesin më të mirë të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, janë
plotësisht të pavarur nga Eurojust-i dhe nuk pranojnë udhëzime nga
asnjë autoritet tjetër gjatë ushtrimit të detyrave të Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës. Emërimi në Sekretariat realizohet bazuar në propozimin
e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Anëtarët e Sekretariatit nuk bëjnë
punë tjetër pa lejen e kryetarit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës.
2. Sekretariati funksionon nën drejtimin e kryetarit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Organi i
Përbashkët Mbikëqyrës. Në realizimin e këtyre funksioneve, ai funksionon nën drejtimin e kryetarit të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës. Sekretariati mban një regjistër të ankesave dhe të të gjithë dokumentet e tjera.
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3. Sekretariati siguron se detyrimet e parashikuara në Nenin 25 të
Vendimit Kuadër respektohen edhe në punën e Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës.

Aksesi publik në dokumente

4. Sekretariati i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës duhet të jetë në gjendje
të bazohet në ekspertizën e Sekretariatit të krijuar nga Vendimi i Këshillit
2000/641/JHA.

1. Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e aksesit në dokumentet e
Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, bazuar në parimet, kushtet dhe kufijtë
e përcaktuara në këtë Nen.

Neni 29

2. Ky Nen aplikohet për të gjitha dokumentet e mbajtura nga Organi i
Përbashkët Mbikëqyrës, pra për dokumentet e hartuara ose të marra prej
saj dhe që janë në zotërim të saj.

Konfidencialiteti

Neni 32

1. Anëtarët e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, ekspertët dhe anëtarët
e Sekretariatit detyrohen të trajtojnë në mënyrë konfidenciale rrethanat
për të cilat ata vihen në dijeni të tyre në kuadrin e aktiviteteve të punës,
në përjashtim të rasteve kur realizimi i duhur i detyrën së tyre kërkon
ndryshe. Ky detyrim vazhdon të aplikohet dhe kur ata nuk shërbejnë më
në këtë kapacitet.

3. Pa cenuar paragrafët 4 dhe 5 të këtij Neni, publikut i vihen në dispozicion dokumente, ose pas një kërkese me shkrim, ose në mënyrë të
drejtpërdrejtë në versionin elektronik.

2. Menjëherë pas emërimit, anëtarët e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës,
ekspertët dhe anëtarët e Sekretariatit deklarojnë se i pranojnë këto detyrime.

(a)

4. Organit i Përbashkët Mbikëqyrës refuzon aksesin në një dokument, në
rast se bërja e me dije e këtij dokumenti cenon mbrojtjen e:

3. Në rast të shkeljes së konfidencialitet, një anëtar i Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës mund të pezullohet me votim unanim nëpërmjet një procesi
votimi të fshehur nga anëtarët që marrin pjesë në një mbledhje të Organit
të Përbashkët Mbikëqyrës. Personi që ka thyer konfidencialitetin dëgjohet
para marrjes së vendimit, por nuk merr pjesë në vendim.
Neni 30
Buxheti dhe kostot

interesit publik lidhur me:
—

sigurinë publike dhe hetimet penale,

—

çështjet e mbrojtjes dhe ushtarake,

—

marrëdhëniet ndërkombëtare,

—

politikat financiare, monetare ose ekonomike e Komunitetit
ose e një shteti anëtar,

—

realizimin e detyrave të Eurojust-it në përforcimin e luftës
kundër krimeve të rënda,

—

hetimet kombëtare në të cilat Eurojust-i ofron ndihmën e
tij.

1. Sekretariati përgatit propozime për një buxhet vjetor për Sekretariatin e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, i cili, pas miratimit, i dërgohet
Kolegjit.

(b)

2. Organit të Përbashkët Mbikëqyrës vendos për disbursimin e e buxhetit
që i është dhënë organit, i cili do ë administrohet nga Sekretariat-i, në
përputhje me Rregulloren Financiare të Eurojust-it.

5. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës refuzon aksesin tek një dokument kur
bërja me dije e tij cenon mbrojtjen e:

3. Kostot e Organit të Përbashkët Mbikëqyrës , duke përfshirë dhe shpenzimet për anëtarët, të cilat janë të nevojshme për ushtrimin e denjë
të detyrave tyre, i ngarkohen zërit të buxhetit të Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës.
Neni 31
Ndryshimi i rregullores
Ndryshimet e kësaj rregulloreje miratohen në përputhje me procedurën e
parashikuar në Nenin 23(9) të Vendimit të Eurojust-it.

privatësinë dhe integritetin e individit, në përputhje me rregullat
lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale.

—

interesave tregtarë të një personi fizik ose juridik, duk
përfshirë dhe pronësinë intelektuale;

—

proceset gjyqësore dhe këshillimin ligjor,

—

qëllimin e inspektimeve, hetimeve dhe auditeve, në përjashtim të epërsisë së një interesi publik.
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6. Aksesi në një dokument të hartuar nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës
për përdorim të brendshëm ose të marrë për përdorim të brendshëm, i cili
lidhet me një çështje për të cilën vendimi nuk është marrë nga Organi i
Përbashkët Mbikëqyrës, refuzohet në rast se bërja me dije e dokumentit
cenon seriozisht procesin e vendimmarrjes, në përjashtim të rastit të epërsisë të interesit publik.
Aksesi në një dokument i cili përmban opinione për përdorim të brendshëm si pjesë e shqyrtimeve dhe e konsultimeve paraprake brenda Organit të Përbashkët Mbikëqyrës refuzohet edhe pas marrjes së vendimit,
në rast se bërja me dije e dokumentit cenon rëndë procesin vendimmarrës
të Organit të Përbashkët Mbikëqyrës, në përjashtim të epërsisë së interesit publik.
7. Lidhur me dokumentet e palëve të treta, Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës konsultohet me palën e tretë me synimin e vlerësimit të aplikimit të përjashtimit në paragrafin 4 ose 5, në përjashtim të rasteve kur
është e qartë që aksesi në material është i lejuar ose i ndaluar. Një shtet
anëtar mund t’i kërkojë Organit të Përbashkët Mbikëqyrës të mos bëjë
publik një dokument nga ky shtet anëtar pa miratim paraprak.
8. Në rast se përjashtimet lidhen vetëm me pjesë të caktuara të dokumenteve të kërkuara, atëherë lejohet aksesi në pjesët e mbetura të dokumentit.
9. Kërkesat për akses në një dokument bëhen në çdo formë me shkrim,
duke përfshirë dhe formatin elektronik, në njërën nga gjuhët zyrtare dhe
në një mënyrë që është mjaftueshmërisht e saktë për t’i bërë Organit të
Përbashkët Mbikëqyrës të mundur të identifikojë dokumentin. Aplikuesi
nuk është i detyruar të japë shkaqet e kërkesës për të aplikuar për akses.
10. Në rast se aplikimi nuk është majftueshmërisht i qartë, Organi i
Përbashkët Mbikëqyrës i kërkon aplikuesit të qartësojë kërkesën dhe e
ndihmon aplikuesin për ta bërë këtë gjë.
11. Në rast të një kërkese të lidhur me një dokument shumë të gjatë,
ose me një numër shumë të madh dokumentesh, Organi i Përbashkët
Mbikëqyrës mund të mblidhet në mënyrë informate me aplikuesin me
synimin për të gjetur një zgjidhej të drejtë.
12. Organi i Përbashkët Mbikëqyrës ofron informacion dhe ndihmë për
qytetarët për mënyrën sesi dhe vendin ku mund të bëhen kërkesat për të
pasur akses në dokumente.
13. Kërkesa për akses në një dokument trajtohet menjëherë. Aplikuesit
njoftohet për marrjen e kërkesës. Brenda 30 ditësh nga regjistrimi i kërkesës, kryetari i Organit të Përbashkët Mbikëqyrës ose lejon aksesin në
dokument dhe jep akses në përputhje me paragrafin 15 të këtij Neni brenda kësaj periudhe, ose jep me shkrim arsyet për refuzim të plotë ose të
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pjesshëm dhe e informojnë aplikuesin për të drejtat e tij/saj për të bërë një
kërkesë konfirmuese në përputhje me paragrafin 14 të këtij Neni.
14. Në rast të refuzimit të plotë ose të pjesshëm, aplikuesi, brenda 30
ditësh pune nga marrja e përgjigjes nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës,
depoziton kërkesën aplikuese duke i kërkuar Organit të Përbashkët
Mbikëqyrës të rishikojë pozicionin e tij.
15. Aplikuesi ka akses në dokumente ose duke i konsultuar ato fizikisht
ose duke marrë një kopje të tyre duke përfshirë dhe dokumentet elektronike, nëse ka të tilla, në përputhje me preferencën e aplikuesit. Kostoja e
prodhimit dhe dërgimi i kopjeve mund të tariforet. Tarifa nuk e tejkalon
koston reale të prodhimit dhe të dërgimet e kopjeve. Konsultimet në vend,
kopje të më pak se 20 faqe A4 dhe aksesi i plotë në versionin elektronik
është pa pagesë.
16. Në rast se Organi i Përbashkët Mbikëqyrës jep një dokument, Eurojust-i ose institucionet e tjera, dhe nëse ai është lehtësisht i aksesueshëm
për aplikuesin, Organi i Përbashkët Mbikëqyrës, mund ta plotësojë detyrimin e tij për dhënien e aksesit në dokumente duke e informuar aplikuesin
për mënyrën sesi të merret dokumenti i kërkuar.
17. Dokumentet jepen në versionin dhe formatin që i përgjigjet më mirë
preferencës së aplikuesit.
Neni 33
Vlerësimi
Kjo rregullore vlerësohet nga Organi i Përbashkët Mbikëqyrës në periudhën nga një deri në tre vjet pas hyrjes së tyre në fuqi dhe në dritën
e eksperiencës.
Neni 34
Hyrja në fuqi e rregullores
Kjo rregullore hyn në fuqi ditën pas miratimit të saj në përputhje me Nenin 23(9) të Vendimit të Eurojust-it.

Bërë në Hagë, 23 qershor 2009.

Për Organin e Përbashkët Mbikëqyrës
Kryetari
Josef RAKOVSKÝ

117 – Shtojca 5: Konventa për Mbrojtjen e Individëve lidhur me Përpunimin Automatik
të të Dhënave Personale

Shtojca 5
Konventa për Mbrojtjen e Individëve lidhur me Përpunimin
Automatik të të Dhënave Personale
Strasburg, 28 Janar 1981
Preambulë
Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, nënshkruese të kësaj Konvente,
duke pasur parasysh se Këshilli i Evropës ka për qëllim të arrijë një unitet më
të madh ndërmjet anëtarëve të tij, bazuar sidomos mbi respektimin e shtetit
të së drejtës, si dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut,
duke pasur parasysh se është e dëshirueshme të zgjerohen garancitë për të
drejtat dhe liritë themelore të gjithkujt, dhe sidomos të drejtat për respektim
të jetës private, duke marrë parasysh fluksin ndërkufitar në rritje të të dhënave personale që i nënshtrohen përpunimit automatik,
duke riafirmuar në të njëjtën kohë përkushtimin e tyre për lirinë e informacionit pavarësisht nga kufijtë,
duke ditur që është e nevojshme të aplikohen vlerat themelore për respektimin e jetës private dhe fluksin e lirë të informacionit ndërmjet njerëzve,
bien dakord si më poshtë:
Kreu I – Dispozita të përgjithshme
Neni 1 – Objekti dhe qëllimi
Qëllimi i kësaj Konvente është të sigurojë në territorin e çdo shteti palë për të
gjithë individët, pavarësisht nga nënshtetësia ose vendbanimi i tyre, respektimin e të drejtave dhe të liritë themelore, dhe në veçanti të drejtën e tyre për
jetë private, në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale që
kanë të bëjnë me të (“mbrojtja e të dhënave”).
Neni 2 – Përkufizime
Për qëllimet e kësaj Konvente:
a) “të dhënat personale” janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një
individ të identifikuar ose të identifikueshëm;
b) “dosje e të dhënave automatike” janë i gjithë grupi i të dhënave që i
nënshtrohen përpunimit automatik:
c) “përpunim automatik” përfshin veprimet e mëposhtme, të kryera ose
plotësisht ose pjesërisht nëpërmjet mjeteve automatike: ruajtjen e të
dhënave, kryerjen e veprimeve logjike dhe/ose aritmetike mbi këto të
dhëna, ndryshimin, fshirjen, marrjen ose shpërndarjen e tyre;
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d) “kontrollues i dosjes” është çdo person fizik ose juridik, organ publik, agjenci ose çdo autoritet tjetër që është përgjegjës në bazë të ligjit kombëtar
për të vendosur se cili duhet të jetë qëllimi i dosjes së të dhënave të automatizuara, cilat kategori të të dhënave personale duhet të ruhen dhe çfarë
veprimesh duhet të zbatohen mbi to.
Neni 3 – Fusha e zbatimit
1. Palët marrin përsipër të zbatojnë këtë Konventë për dosjet e të dhënave
personale të automatizuara dhe për përpunimin automatik të të dhënave
personale në sektorët publikë dhe privatë.
2. Çdo shtet, në momentin e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit të ratifikimit, pranimit, aprovimit ose anëtarësimit, ose në një datë të
mëvonshme, mund të bëjë të ditur nëpërmjet një deklarate drejtuar Sekretarit të Këshillit të Europës:
a) se shteti nuk e zbaton këtë Konventë për kategori të caktuara të dosjeve për të dhënat personale të automatizuara, duke depozituar edhe
një listë të tyre. Megjithatë në këtë listë nuk përfshihen kategoritë e
dosjeve të të dhënave të automatizuara që në bazë të ligjit kombëtar
u nënshtrohen dispozitave për mbrojtjen e të dhënave. Për pasojë, ai
e ndryshon këtë listë nëpërmjet një deklarate të re, kurdoherë që kategori të tjera të dosjeve për të dhënat personale të automatizuara u
nënshtrohen dispozitave për mbrojtjen e të dhënave në bazë të ligjit
kombëtar;
b) se shteti e zbaton këtë Konventë edhe për informacionin që ka të bëjë
me grupe personash, shoqata, fondacione, kompani, korporata ose
institucione të tjera që përbëhen në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të
tërthortë nga individë, pavarësisht nëse këto institucione kanë ose jo
personalitet juridik;
c) se shteti e zbaton këtë Konventë për dosjet e të dhënave personale, të
cilat nuk përpunohen automatikisht.
3. Çdo shtet i cili e ka zgjeruar fushën e zbatimit të kësaj Konvente me anë të deklarimeve të parashikuara në nënparagrafët 2.b ose c mund të bëjnë të ditur
në këtë deklarim se këto zgjerime zbatohen vetëm për kategori të caktuara të
dosjeve të të dhënave personale, duke depozituar edhe një listë të tyre.
4. Çdo shtet i cila ka përjashtuar kategori të caktuara të dosjeve për të dhënat
personale të automatizuara me anë të deklarimit të parashikuar në nënparagrafin 2.a, nuk mund të pretendojë zbatimin e kësaj Konvente për këto
kategori nga një shtet tjetër palë që nuk ka bërë përjashtime të tilla.
5. Po kështu, një shtet palë i cili nuk ka bërë ndonjë nga zgjerimet e parashikuara në nënparagrafin 2.b dhe c nuk mund të pretendojë zbatimin e kësaj Konvente për këto pika në lidhje me ndonjë shtet palë që i ka bërë këto zgjerime.
6. Deklarimet e parashikuara në paragrafin 2 hynë në fuqi që nga momenti i
hyrjes në fuqi të kësaj Konvente në lidhje me shtetin që i ka bërë deklarimet, kur ato janë bërë në momentin e nënshkrimit ose të depozitimit të in-
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strumentit të ratifikimit, pranimit, miratimit ose anëtarësimit, ose tre muaj
pas marrjes së tyre nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës, kur
ato parashtrohen në një datë të mëvonshme. Këto deklarime mund të tërhiqen, plotësisht ose pjesërisht, nëpërmjet një njoftimi drejtuar Sekretarit
të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Tërheqjet hyjnë në fuqi tre muaj
pas datës së marrjes së njoftimit.
Kreu II – Parimet bazë për mbrojtjen e të dhënave
Neni 4 – Detyrat e palëve
1. Çdo shtet palë merr masat e nevojshme në të drejtën e brendshme për t’u
dhënë jetë parimeve themelore për mbrojtjen e të dhënave të përshkruara
në këtë Kre.
2. Këto masa merren jo më vonë se në momentin e hyrjes në fuqi të kësaj
Konvente në lidhje me palën përkatëse.
Neni 5 – Cilësia e të dhënave
Të dhënat personale që i nënshtrohen përpunimit automatik janë:
a) marrë dhe përpunuar në mënyrë të rregullt dhe të ligjshme;
b) ruajtur për qëllime specifike dhe legjitime dhe që nuk përdoren në një
mënyrë që nuk përputhet me këto qëllime;
c) të nevojshme, të lidhura me objektin e përpunimit, dhe jo të tepërta në
lidhje me qëllimet për të cilat ato janë ruajtur;
d) të sakta dhe, nëse është e nevojshme, të përditësuara;
e) të mbajtura në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave
për jo më shumë nga sa kërkohet për qëllimet për të cilat ruhen akoma
këto të dhëna.
Neni 6 – Kategoritë e posaçme të të dhënave
Të dhënat personale që nxjerrin në pah racën, bindjet politike, besimet fetare
ose të tjera, si dhe të dhënat personale që kanë të bëjnë me shëndetin ose
jetën seksuale të dikujt, nuk mund të përpunohen automatikisht, përveç kur
ligji vendas parashikon garanci të përshtatshme. E njëjta gjë zbatohet për të
dhënat personale që kanë të bëjnë me dënimet penale.
Neni 7 – Siguria e të dhënave
Për mbrojtjen e të dhënave personale të ruajtura në dosjet e automatizuara të
të dhënave merren masat e nevojshme të sigurisë kundër prishjes aksidentale
ose të paautorizuar, ose humbjes aksidentale, si dhe kundër eksesit, ndryshimit dhe shpërndarjes së paautorizuar.
Neni 8 – Garanci shtesë për subjektin e të dhënave
Çdo personi i jepet mundësia:
a) të konfirmojë/establish ekzistencën e një dosjeje me të dhëna personale të
automatizuara, qëllimet e saj kryesore, si dhe identitetin dhe vendbanimin
e zakonshëm ose vendin kryesor të punës së kontrolluesit të dosjes;
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b) të marrë në intervale të arsyeshme dhe pa vonesë ose shpenzime të tepërta konfirmimin nëse të dhënat personale që kanë të bëjnë me të janë ruajtur në një dosje me të dhëna të automatizuara, si dhe komunikimin e të
dhënave në një formë të kuptueshme;
c) të bëjë, sipas rastit, korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave nëse ato janë
përpunuar në kundërshtim me dispozitat e të drejtës kombëtare, duke i dhënë
jetë parimeve bazë të parashikuara në Nenin 5 dhe 6 të kësaj Konvente;
d) e një mjeti efektiv ligjor në rast se nuk është përmbushur një kërkesë për
konfirmim ose, sipas rastit, për komunikim, korrigjim ose fshirje, siç parashikohet në paragrafët b dhe c të këtij neni.
Neni 9 – Përjashtimet dhe kufizimet
1. Nuk lejohet asnjë përjashtim nga dispozitat e Nenit 5, 6 dhe 8 të kësaj
Konvente, përveç kur bëhet brenda kufijve të përcaktuar në këtë nen.
2. Devijimi nga dispozitat e Nenit 5, 6 dhe 8 të kësaj Konvente lejohet vetëm
kur një devijim i tillë është i parashikuar nga e drejta e shtetit palë dhe
përbën një masë të nevojshme në një shoqëri demokratike në interes:
a) të mbrojtjes së sigurisë së shtetit, sigurisë publike, dhe interesave monetare të shtetit ose të luftës kundër veprave penale;
b) të mbrojtjes së subjektit të të dhënave, ose të drejtave dhe lirive të të
tjerëve.
3. Kufizimet në ushtrimin e të drejtave të parashikuara në nenin 8 paragrafi
b, c dhe d, mund të parashikohen me ligj në lidhje me dosjet e të dhënave
personale të automatizuara që përdoren për qëllime statistikore, ose për
kërkime shkencore kur dukshëm nuk paraqitet rrezik për cenimin e jetës
private të subjekteve të të dhënave.
Neni 10 – Sanksionet dhe mjetet efektive ligjore
Çdo palë merr përsipër të caktojë sanksione të përshtatshme dhe mjete efektive ligjore mbrojtjeje për shkeljen e dispozitave të së drejtës kombëtare,
duke i dhënë jetë parimeve bazë për mbrojtjen e të dhënave të parashikuara
në këtë Kre.
Neni 11 – Shtrirja e mbrojtjes
Asnjë nga dispozitat e këtij Kreu nuk interpretohet si kufizuese ose ndikuese
ndaj mundësisë së një pale për t’u siguruar subjekteve të të dhënave mbrojtje
më të gjerë sesa mbrojtja e parashikuar në këtë Konventë.
Kreu III – Fluksi ndërkufitar i të dhënave
Neni 12 – Fluksi ndërkufitar i të dhënave dhe e drejta kombëtare
1. Dispozitat e mëposhtme zbatohen për transferimin përtej kufijve shtetërorë,
me çfarëdolloj mjeti, të të dhënave personale që i nënshtrohen përpunimit të automatizuar, ose që mblidhen me qëllimin e përpunimit të tyre në
mënyrë të automatizuar.
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2. Për qëllimin e vetëm të mbrojtjes së jetës private, një shtet palë nuk i
ndalon ose kushtëzon me autorizim të veçantë flukset ndërkufitare të të
dhënave personale që shkojnë në territorin e një shteti tjetër palë.
3. Megjithatë, çdo shtet palë ka të drejtën e përjashtimit nga dispozitat e paragrafit 2:
a) nëse legjislacioni i tij përfshin rregulla specifike të kategorive të caktuara të të dhënave personale ose të dosjeve me të dhëna personale të
automatizuara, për shkak të natyrës së të dhënave ose dosjeve, përveç
kur rregullat e palës tjetër sigurojnë mbrojtje identike;
b) kur transferimi bëhet nga territori i tij në territorin e një shteti joanëtar,
nëpërmjet territorit të një shteti tjetër palë, me qëllim evitimin e transferimit që rezulton në anashkalimin e legjislacionit të brendshëm të
shtetit palë të përmendur në fillim të këtij paragrafi.
Kreu IV – Ndihma e ndërsjellë
Neni 13 – Bashkëpunimi ndërmjet palëve
1. Palët bien dakord t’i japin njëra-tjetrës ndihmë të ndërsjellë për zbatimin e
kësaj Konvente.
2. Për këtë qëllim:
a) çdo shtet palë cakton një ose disa organe, emrin dhe adresën e të cilave
ia komunikon Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës;
b) çdo shtet palë që cakton më shumë se një organ në njoftimin e përmendur në nënparagrafin e mësipërm përcakton kompetencën e secilit
organ.
3. Një organ i caktuar nga një shtet palë, me kërkesë të një organi të caktuar
nga një shtet tjetër palë:
a) jep informacion në lidhje me ligjin dhe praktikën administrative në fushën e mbrojtjes së të dhënave;
b) në pajtim me të drejtën kombëtare dhe për qëllimin e vetëm të mbrojtjes së jetës private, merr të gjitha masat për dhënien e informacionit
faktik në lidhje me përpunimin specifik të automatizuar në territorin e
saj, me përjashtim të të dhënave që janë në përpunim e sipër.
Neni 14 – Ndihma për subjektet e të dhënave që banojnë jashtë shteti
1. Çdo shtet palë ndihmon çdo person me banim jashtë shteti për të ushtruar
të drejtat e siguruara nga e drejta e brendshme, duke futur në fuqi parimet
e parashikuara në Nenin 8 të kësaj Konvente.
2. Kur një person i tillë është me banim në territorin e një shteti tjetër palë,
atij i jepet mundësia e paraqitjes së kërkesës me ndërmjetësimin e organit
të caktuar nga ky shtet palë.
3. Kërkesa për ndihmë përmban të gjitha hollësitë e nevojshme, duke shënuar ndërmjet të tjerash:

122 – Shtojca 5: Konventa për Mbrojtjen e Individëve lidhur me Përpunimin Automatik
të të Dhënave Personale

a) emrin, adresën dhe çdo të dhënë tjetër përkatëse që identifikon personin që e bën kërkesën;
b) dosjen e të dhënave personale të automatizuara për të cilën bëhet fjalë
në kërkesë, ose kontrolluesin e saj;
c) qëllimin e kërkesës.
Neni 15 – Garancitë lidhur me ndihmën e dhënë nga organet e caktuara
1. Një organ i caktuar nga një shtet palë, i cili merr informacion nga një organ
i caktuar i një shteti tjetër palë që shoqëron një kërkesë për ndihmë ose në
përgjigje të kërkesës së tij për ndihmë, nuk e përdor këtë informacion për
qëllime të tjera nga ato të përcaktuara në kërkesën për ndihmë.
2. Çdo palë bën kujdes që personat që i përkasin ose veprojnë në emër të
organit të emëruar t’u nënshtrohen detyrimeve të përshtatshme të fshehtësisë ose konfidencialitetit në lidhje me këtë informacion.
3. Në asnjë rast, organi i caktuar nuk mund të bëjë kërkesë për ndihmë në
pajtim me Nenin 14, paragrafi 2, në emër të një subjekti të dhënash me
banim jashtë shtetit, pa marrë kërkesën e personit të interesuar dhe pa
pëlqimin e dhënë shprehimisht prej tij.
Neni 16 – Refuzimi i kërkesës për ndihmë
Organi i caktuar të cilit i është drejtuar një kërkesë për ndihmë, sipas Nenit 13
dhe 14 të kësaj Konvente, nuk mund ta refuzojë kërkesën, përveç kur:
a. kërkesa nuk përputhet me kompetencën e organeve përgjegjëse për kthimin e përgjigjes në fushën e mbrojtjes së të dhënave;
b. kërkesa nuk përputhet me dispozitat e kësaj Konvente;
c. përmbushja e kërkesës do të ishte në kundërshtim me sovranitetin, sigurinë ose rendin publik të shtetit palë që ka bërë emërimin, ose me të drejtat dhe liritë themelore të personave nën juridiksionin e asaj pale.
Neni 17 – Shpenzimet dhe procedurat e ndihmës
1. Ndihma e ndërsjellë që shtetet palë i japin njëri-tjetrit sipas Nenit 13 dhe
ndihma që ata u japin subjekteve të të dhënave jashtë shtetit sipas Nenit 14 nuk shkakton asnjë shpenzim ose tarifë, në përjashtim të shpenzimeve dhe tarifave për ekspertët dhe përkthyesit. Këto shpenzime dhe
tarifa mbulohen nga shteti palë që ka caktuar organi që bën kërkesën për
ndihmë.
2. Subjektit të të dhënave nuk mund t’i ngarkohen shpenzime dhe tarifa në
lidhje me hapat e marra në emër të tij në territorin e një shteti tjetër palë,
përveç atyre që paguhen ligjërisht nga personat me banim në atë shtet
palë.
3. Detajet e tjera lidhur me ndihmën për format dhe procedurat dhe gjuhët që
duhen të përdoren përcaktohen drejtpërdrejt ndërmjet palëve të interesuara.
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Kreu V – Komiteti Këshillimor
Neni 18 – Përbërja e komitetit
1. Komiteti këshillimor krijohet pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente.
2. Çdo shtet palë cakton një përfaqësues në komitet dhe një zëvëndëspërfaqësues.
Çdo shtet anëtar i Këshillit të Evropës, që nuk është palë në këtë Konventë,
ka të drejtën e përfaqësimit në komitet me anë të një vëzhguesi.
3. Me vendim unanim, Komiteti Konsultativ mund të ftojë çdo shtet joanëtar
të Këshillit të Evropës që nuk është palë në Konventë të përfaqësohet me
një përfaqësues në një mbledhje të caktuar.
Neni 19 – Funksionet e komitetit
Komiteti Konsultativ:
a. mund të bëjë propozime për lehtësimin ose përmirësimin e zbatimit të
Konventës;
b. mund të bëjë propozime për përmirësimin e kësaj Konvente në pajtim me
Nenin 21;
c. formulon mendimin e tij për çdo propozim për përmirësimin e kësaj Konvente që i është paraqitur në pajtim me nenin 21 paragrafi 3;
d. me kërkesë të një pale, mund të shprehë mendimin e tij për çdo çështje që
ka të bëjë me zbatimin e kësaj Konvente.
Neni 20 – Procedura
1. Komiteti Konsultativ thirret nga Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të
Evropës. Mbledhja e tij e parë organizohet brenda 12 muajve që nga hyrja
në fuqi e kësaj Konvente, e më pas ai mblidhet të paktën një herë në dy
vjet dhe në çdo rast kur një e treta e përfaqësuesve të shteteve palë kërkojnë thirrjen e tij.
2. Shumica e përfaqësuesve të palëve përbën numrin e nevojshëm për një
mbledhje të Komitetit Konsultativ.
3. Pas çdo mbledhje, Komiteti Konsultativ i paraqet Komitetit të Ministrave
të Këshillit të Evropës një raport për punën e tij dhe për funksionin e Konventës.
4. Në bazë të dispozitave të kësaj Konvente, Komiteti Konsultativ përpilon
rregullat e veta procedurale.
Kreu VI – Ndryshimet
Neni 21 – Ndryshimet
1. Ndryshimet e kësaj Konvente mund të propozohen nga një shtet palë, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës ose Komiteti Konsultativ.
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2. Çdo propozim për ndryshim u komunikohet nga Sekretari i Përgjithshëm i
Këshillit të Evropës shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, si dhe shteteve joanëtare që janë anëtarësuar ose janë ftuar të anëtarësohen në këtë
Konventë në pajtim me dispozitat e Nenit 23.
3. Për më tepër, çdo ndryshim, i propozuar nga një palë ose nga Komiteti i
Ministrave, i komunikohet Komitetit Konsultativ, i cili i paraqet Komitetit të
Ministrave mendimin e tij për ndryshimin e propozuar.
4. Komiteti i Ministrave shqyrton ndryshimin e propozuar dhe çdo mendim të
paraqitur nga Komiteti Konsultativ dhe mund të miratojë ndryshimin.
5. Teksti i çdo ndryshimi të miratuar nga Komiteti i Ministrave në pajtim me
paragrafin 4 të këtij neni, u paraqitet shteteve palë për pranim.
6. Çdo ndryshim i miratuar në pajtim me paragrafin 4 të këtij neni, hyn në
fuqi në ditën e tridhjetë pas njoftimit të Sekretarin e Përgjithshëm për pranimin e ndryshimit nga të gjitha palët.
Kreu VII – Dispozitat përfundimtare
Neni 22 – Hyrja në fuqi
1. Kjo Konventë është e hapur për nënshkrim nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës; ajo i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Instrumentet e ratifikimit, pranimit ose miratimit depozitohen tek Sekretari i
Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.
2. Kjo Konventë hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas kalimit të afatit
tre mujor pas datës në të cilën pesë shtete anëtare të Këshillit të Evropës
kanë shprehur pëlqimin e tyre për t’iu nënshtruar Konventës në pajtim me
dispozitat e paragrafit të mësipërm.
3. Në lidhje me çdo shtet që e shpreh më vonë pëlqimin për t’iu nënshtruar
Konventës, Konventa hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas kalimit të
një afati tremujor pas datës së depozitimit të instrumentit të ratifikimit,
pranimit ose miratimit.
Neni 23 – Anëtarësimi nga shtete joanëtare
1. Pas hyrjes në fuqi të kësaj Konvente, Komiteti i Ministrave i Këshillit të
Evropës mund të ftojë çdo shtet që nuk është anëtar i Këshillit të Evropës
të anëtarësohet në këtë Konventë nëpërmjet një vendimi të marrë me shumicën e parashikuar në Nenin 20.d të Statutit të Këshillit të Evropës dhe
me votën unanime të përfaqësuesve të shteteve kontraktuese që kanë të
drejtën e përfaqësimit në komitet.
2. Në lidhje me çdo shtet që anëtarësohet, Konventa hyn në fuqi në ditën e
parë të muajit pas kalimit të një afati tremujor pas datës së depozitimit
të instrumentit të anëtarësimit tek Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të
Evropës.
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Neni 24 – Dispozita territoriale
1. Çdo shtet, në momentin e nënshkrimit ose të depozitimit të instrumentit të
ratifikimit, pranimit, miratimit aprovimit ose anëtarësimit, mund të përcaktojë territorin ose pjesën e territorit në të cilin zbatohet kjo Konventë.
2. Në një datë të mëvonshme, çdo shtet, me anë të një deklarate drejtuar
Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, mund ta shtrijë zbatimin
e kësaj Konvente në çdo pjesë tjetër territori të përcaktuar në deklaratë.
Në lidhje me këtë pjesë territori, Konventa hyn në fuqi në ditën e parë të
muajit pas kalimit të një afati tremujor pas datës së marrjes së një deklarate të tillë nga Sekretari i Përgjithshëm.
3. Çdo deklaratë e bërë sipas dy paragrafëve të mësipërm lidhur me çdo pjesë
territori të përcaktuar në këtë deklaratë, mund të tërhiqet me anë të një
njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Tërheqja hyn në fuqi në ditën
e parë të muajit pas kalimit të afatit prej gjashtë muajsh pas datës së
marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.
Neni 25 – Rezervat
Lidhur me dispozitat e kësaj Konvente nuk bëhet asnjë rezervë.
Neni 26 – Denoncimi
1. Çdo palë mund të denoncojë në çdo moment këtë Konventë nëpërmjet një
njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës.
2. Një denoncim i tillë hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas kalimit të një
periudhe prej gjashtë muajsh pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.
Neni 27 – Njoftimet
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës i njofton shtetet anëtare të
Këshillit të Evropës dhe çdo shtet që është anëtarësuar në këtë Konventë për:
a) çdo nënshkrim;
b) depozitimin e çdo instrumenti të ratifikimit, pranimit, miratimit ose
anëtarësimit;
c) çdo datë të hyrjes në fuqi të kësaj Konvente në pajtim me Nenin 22, 23 dhe 24;
d) çdo akt, njoftim ose komunikim tjetër që ka të bëjë me Konventën.
Konventa nënshkruhet nga të poshtëshënuarit, të pajisur me autorizimet përkatëse, në praninë e tyre.
Bërë në Strasburg, më 28 janar 1981, në anglisht dhe frëngjisht, në të dy
tekstet njësoj autentike, në një kopje të vetme, e cila mbetet e depozituar në
arkivat e Këshillit të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës u dërgon kopje të certifikuara ë
gjitha shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, Komunitetit Evropian dhe çdo
shteti tjetër të ftuar për t’u anëtarësuar në Konventë.
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Shtojca 6
Protokolli Shtesë i Konventës mbi Mbrojtjen e Individëve në
Lidhje me Përpunimin Automatik të të Dhënave Personale nga
Organet Mbikëqyrëse dhe Fluksi Ndërkufitar i të Dhënave
Strasburg, 8. XI. 2001
Traktati i Lisbonës i cili ndryshon Traktatin e Bashkimit Evropian dhe Traktatin
që themelon Komunitetin Evropian, i hyrë në fuqi më 1 dhjetor 2009. Si pasojë, që prej asaj date, Komunitetet Evropiane zëvendësohen me Bashkimin
Evropian.
Preambulë
Palët ne këtë protokoll shtesë të Konventës për mbrojtjen e individëve në lidhje
me përpunimin automatik të të dhënave personale, të hapur për nënshkrim në
Strasburg më 28 janar 1981 (më poshtë “Konventa”),
të bindur se organet mbikëqyrëse, në ushtrim të funksioneve të tyre në pavarësi të plotë, janë një element i mbrojtjes efektive të individëve lidhur me
përpunimin e të dhënave personale,
duke pasur parasysh rëndësinë e fluksit të informacionit ndërmjet kombeve,
duke pasur parasysh se, me rritjen e shkëmbimeve të të dhënave personale
tej kufijve kombëtare, është e nevojshme të sigurohet mbrojtja e të drejtave
të njeriut dhe e lirive themelore dhe, sidomos e drejta e jetës private, në lidhje
me këto këmbime të të dhënave personale,
Bien dakord si më poshtë:
Neni 1 – Autoritetet mbikëqyrëse
1. Çdo shtet palë përcakton një ose më shumë organe kompetente për të
arritur përputhjen me masat në të drejtën e brendshme duke futur në fuqi
parimet e përcaktuara në Kreun II dhe III të Konventës dhe të këtij protokolli.
2. a. Për këtë qëllim, këto organe kanë kompetencën e hetimit dhe të
ndërhyrjes, si dhe kompetencën për t’u përfshirë në procese gjyqësore për
të sjellë në vëmendjen e organeve kompetente gjyqësore shkeljet e dispozitave të së drejtës kombëtare, duke futur në fuqi parimet e përmendura
në paragrafin 1 të Nenit 1 të këtij protokolli.
b Çdo organ mbikëqyrës dëgjon pretendimet e paraqitura nga çdo person
në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të tij/saj dhe lirive themelore lidhur
me përpunimin e të dhënave personale brenda kompetencës së tij.
3. Organet mbikëqyrëse i ushtrojnë funksionet e tyre në pavarësi të plotë.
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4. Vendimet e organeve mbikëqyrëse, kundër të cilave ka ankesa, mund të
apelohen në gjykatë.
5. Në pajtim me dispozitat e Kreut IV dhe pa cenuar dispozitat e Nenit 13 të
Konventës, organet mbikëqyrëse bashkëpunojnë me njëra-tjetrën deri ne
masën qe është e nevojshme për ushtrimin e detyrave te tyre, sidomos për
shkëmbimin e të gjithë informacionit të nevojshëm.
Neni 2 – Fluksi ndërkufitar i të dhënave personale për tek një marres
që nuk i nënshtrohet juridiksionit të një shteti palë në Konventë
1. Çdo shtet palë siguron transferimin e të dhënave personale për tek një
marrës që është subjekt i juridiksionit të një shteti ose organizate që nuk
është palë në Konventë vetëm kur shteti ose organizata garanton në mase
te kënaqshme sigurinë për transferimin e të dhënave që kërkohen.
2. Nëpërmjet derogimit nga paragrafi 1 i Nenit 2 të këtij protokolli, secili shtet
palë mund të lejojë transferimin e të dhënave personale:
a) nëse e drejta kombëtare e parashikon këtë për shkak:
- të interesave të veçanta të subjektit të të dhënave, ose
- të interesave të ligjshme dhe të larta, sidomos të interesave të rëndësishme publike;
b) nëse jepen garanci, të cilat mund të lindin veçanërisht nga dispozitat kontraktuale, nga kontrolluesi përgjegjës për transferimin se nëse ato konsiderohen te rëndësishme nga organet kompetente sipas të drejtës kombëtare.
Neni 3 – Dispozita të fundit
1. Dispozitat e Nenit 1 dhe 2 te këtij protokolli, konsiderohen nga shtetet palë
si nene shtesë të Konventës. Të gjitha dispozitat e Konventës zbatohen
përkatësisht.
2. Ky protokoll është i hapur për nënshkrim nga shtetet palë të Konventës.
Komuniteti Evropian mund ta nënshkruajë këtë protokoll pas anëtarësimit
në Konventë, sipas kushteve të përcaktuara në të. Ky protokoll i nënshtrohet ratifikimit, pranimit ose miratimit. Një shtet palë i këtij protokolli nuk
mund ta ratifikoje, pranojë ose miratojë atë, përveç kur ai ka ratifikuar,
pranuar ose miratuar më parë ose njëkohësisht Konventën, ose kur është
anëtarësuar në të. Instrumentet e ratifikimit, pranimit ose miratimit të këtij
protokolli depozitohen tek Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.
3. a. Ky protokoll hyn në fuqi në ditën e parë të muajit pas përfundimit të
periudhës tremujore pas datës në të cilën pesë shtetet palë të tij shprehin
pëlqimin për t’iu nënshtruar protokollit në pajtim me dispozitat e paragrafit
2 te Nenit 3;
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3. b Në lidhje me çdo shtet palë të këtij protokolli i cili e shpreh pëlqimin e tij
më vonë për t’iu nënshtruar atij, protokolli hyn në fuqi në ditën e parë të
muajit pas kalimit të një afati prej tre muajsh pas datës së depozitimit të
instrumentit të ratifikimit, pranimit ose miratimit.
4.a Pas hyrjes në fuqi të këtij protokolli, çdo shtet që është anëtarësuar në
Konventë mund të anëtarësohet në protokoll;
4.b Anëtarësimi kryhet nëpërmjet depozitimit tek Sekretari i Përgjithshëm i
Këshillit te Evropës i instrumentit të anëtarësimit, i cili hyn në fuqi në ditën
e parë të muajit pas kalimit të një periudhe prej tre muajsh pas datës së
depozitimit.
5. a Çdo shtet pale mund ta denoncojë në çdo kohë këtë protokoll nëpërmjet
një njoftimi drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës;
5. b Denoncimi merr fuqi ditën e parë të muajit pas kalimit të një periudhe
tremujore pas datës së marrjes së njoftimit nga Sekretari i Përgjithshëm.
6. Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit te Evropës njofton shtetet anëtarë te
Këshillit të Evropës, Komunitetin Evropian dhe çdo shtet tjetër që është
anëtarësuar në këtë protokoll:
a) për çdo nënshkrim;
b) për depozitimin e çdo instrumenti të ratifikimit, pranimit ose miratimit;
c) për çdo datë të hyrjes në fuqi të këtij protokolli në pajtim me Nenin 3;
d) për çdo akt, denoncim ose komunikim tjetër në lidhje me këtë protokoll.
Protokolli nënshkruhet nga të poshtëshënuarit, të pajisur me autorizimet përkatëse, në praninë e tyre.
Bërë në Strasburg, më 8 nëntor 2001, në anglisht dhe frëngjisht, në të dy
tekstet njësoj autentike, në një kopje të vetme, e cila mbetet e depozituar në
arkivat e Këshillit të Evropës.
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës u dërgon kopje të certifikuara të
gjitha shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, Komunitetit Evropian dhe çdo
shteti tjetër të ftuar për t’u anëtarësuar në Konventë.
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