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Kandidāta Endre SZABÓ uzklausīšana

1. Lūdzu, miniet iemeslus, kādēļ pieteicāties uz šo amatu un kādēļ uzskatāt sevi par tam
piemērotu!

Mana atbilde uz jautājumu, kāpēc es pieteicos Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja amatam
un kāda ir mana galvenā motivācija, ir vienkārša: privātuma aizsardzība. Mani kā jaunu
juristu ļoti ietekmēja privātuma tiesības kopā ar datu aizsardzības sniegtajām iespējām uzlabot
cilvēku dzīves kvalitāti. Visu savu profesionālo karjeru esmu veltījis personas datu
aizsardzībai un pie datu aizsardzības tiesību aktiem esmu strādājis dienu no dienas gandrīz
17 gadus. Kā nākamais EDAU es vēlētos turpināt šo darbu un arī turpmāk būšu apņēmības
pilns nodrošināt augsta līmeņa privāto datu aizsardzību. Kā EDAU es arī plānoju panākt, ka
datu aizsardzība kļūst par ikdienas dzīves realitāti ikvienam ES iedzīvotājam.

Manā dzīves aprakstā ir labi redzams, kā es esmu piedalījies Eiropas datu aizsardzības
jautājumu risināšanā. Šajā rakstiskajā atbildē es vēlētos uzsvērt šādus punktus:

- 2006.–2007. gadā es strādāju EDAU kā norīkotais valsts eksperts. Šis 18 mēnešu
laikposms man deva iespēju piedalīties EDAU darbā un gūt nepastarpinātu ieskatu
Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestādes darbā.

- Mana loma Eiropas Savienības Padomes Ungārijas prezidentūras laikā. Šajā laikā —
2011. gada pirmajā pusgadā — es biju Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības
jautājumu darba grupas (DAPIX) priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja amata sešos
mēnešos Padome pieņēma secinājumus, kurus izstrādāja dalībvalstu valdības, atbildot
uz Eiropas Komisijas paziņojumu par datu aizsardzības reformu. Tas bija posms pirms
VDAR, bet tā jau bija daļa no ilgajām debatēm, kas daudzus gadus vēlāk noveda pie
jaunā tiesiskā regulējuma izstrādes.

- Es regulāri piedalos Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sanāksmēs. Kopš 2015. gada
esmu kolēģijas sadarbības ekspertu grupas1 priekšsēdētājs. Ekspertu grupa ir

1 Pirms 2018. gada 25. maija tā strādāja 29. panta darba grupas ietvaros.
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izstrādājusi vairākus dokumentus, kas attiecas uz sadarbību ar datu aizsardzības
uzraudzības iestādēm.

No iepriekš izklāstītā var secināt, ka mana profesionālā pieredze ir atbilstoša EDAU amatam.
ES uzskatu, ka, būdams datu aizsardzības iestāžu tīkla aktīvs dalībnieks, esmu piemērots
amata kandidāts. ES esmu daudz un ilgi strādājis Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā (EDAK)
un 29. panta darba grupā, un tas kopā ar pieredzi dalībvalsts iestādē man dod stabilu pamatu
EDAU uzdevumu veikšanai atbilstoši augstākajiem profesionālajiem standartiem.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sasniedz plašu auditoriju gan Eiropas Savienībā, gan
pasaules mērogā. Tas ir izaicinājums, ko es uzskatu par īpaši motivējošu. Es ļoti labprāt
uzņemšos atbildību, ko uzliek šis amats. Esmu pārliecināts, ka kopā ar EDAU sekretariāta
profesionālajiem un apņēmības pilnajiem darbiniekiem mēs varēsim sasniegt šos mērķus.

Es esmu Eiropas Savienības rīcībā, lai kalpotu tās iedzīvotājiem.

2. Lūdzu, izklāstiet savu redzējumu par iestādes nākotni, kuru jums kā EDAU būs jāvada,
cita starpā norādot arī to, kādas problēmas, jūsuprāt, varētu rasties un kādas ir jūsu
prioritātes šai neatkarīgajai iestādei!

Privātuma nākotne jāskata visās diskusijās par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja nākotni.
Manuprāt, tendence, ka tehnoloģiskas pārmaiņas izraisa sociālas pārmaiņas, arī turpmāk
būs izplatīta. Lietotāju uzvedība būtiski ietekmē citu cilvēku privāto dzīvi un viņu sociālo
stāvokli. Visām datu aizsardzības iestādēm jāpilda savi pienākumi šajā kontekstā. Steidzams
uzdevums ir pabeigt likumdošanas procesu, kas sācies pēdējos gados, bet vēl nav pilnībā
pabeigts. Turpmākajos gados nav jāveic radikāla datu aizsardzības reforma, bet drīzāk
jāpabeidz iesāktais darbs un jānodrošina spēkā esošo noteikumu konsekventa un efektīva
izpilde. Ņemot to visu vērā, attiecībā uz EDAU nākamo periodu mēs varam noteikt šādas
prioritātes:

- tehnoloģisko un sociālo pārmaiņu monitorings ar mērķi nodrošināt efektīvu izpildi;

- personas datu kā preces un maksāšanas līdzekļa izmantošanas analīze;

- sadarbības veicināšana starp datu aizsardzības, patērētāju aizsardzības un
konkurences iestādēm ar mērķi aizsargāt privātpersonas.

EDAU, tāpat kā visu citu datu aizsardzības iestāžu, pienākums ir aizsargāt privātumu un
personas datus un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Es piekrītu stratēģijas vērtībām, kas
EDAU noteiktas 2014.–2019. gada periodam: integritātei, pārredzamībai, objektivitātei un
pragmatismam. Es EDAU darbu vadītu, pamatojoties uz šīm vērtībām, un sagaidītu, ka tās
ievēros visi tā darbinieki. Daļa no personāla stratēģijas būtu iesaistīt pēc iespējas vairāk
kolēģu EDAU darbā, piemēram, dalībvalstu datu aizsardzības iestādē strādājošos es
iesaistītu kā norīkotos valsts ekspertus. Šāda pieredzes apmaiņa un cieša sadarbība radīs
savstarpēji izdevīgus rezultātus.

EDAU pienākums ir sniegt atzinumus par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šajā sakarā
EDAU arī turpmāk ir jābūt uzticamam partnerim un jābūt pieejamam visos likumdošanas
procesa posmos, lai varētu sākt sarunas ar likumdevējiem. Likumdošanas jomā ir jāsaglabā
laba sadarbība starp Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāju.
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Kontroles un izpildes nodrošināšanas jomā es izstrādāšu stratēģiju, kurā tiks noteiktas
prioritātes un uzsvērti datu apstrādes gadījumi, kam jāpievērš īpaša uzmanība, pamatojoties
uz iepriekšējo gadu pieredzi. Īstenojot šo stratēģiju, prioritāte tiks piešķirta apspriedēm, kas
varētu palīdzēt nodrošināt vēl nesāktas datu apstrādes likumību. Ir jāturpina dalībvalstu
iestāžu pārbaužu koordinēšana tieslietu un iekšlietu jomā.

Datu aizsardzības galvenais mērķis ir aizsargāt privātpersonas. Datu aizsardzības noteikumi
dažkārt pārklājas ar konkurences noteikumiem un patērētāju aizsardzības noteikumiem.
Pienākumu nošķiršana kopīgu interešu lietās arī turpmāk būs svarīgs jautājums, tāpēc būtu
jāturpina EDAU digitālā koordinācijas centra iniciatīva.

EDAU darbība ir būtiska privātuma aizsardzības stiprināšanā gan Eiropas Savienībā, gan ārpus
tās. EDAU ir globāla loma un globāla atbildība. Pieaugošais datu aizsardzības nozīmīgums
ietekmē ikvienu norišu dalībnieku pasaulē. Ikviens meklē partneri, kas darbotos kā ceļvedis —
starmetis, kas izgaismo ceļu. Tā neizbēgami ir tādu datu aizsardzības iestāžu kā EDAU loma,
un cerības var attaisnot tad, ja ir pietiekams skaits darbinieku un finanšu resursu. Tas būs EDAU
izaicinājums.

Es sāktu publiskas debates par to, kā varētu izprast datu vērtību ekonomikas procesā. Jāizskata
arī jautājumi par privātuma nodokli par šādu datu izmantošanu. Ir jāapsver iespēja piemērot
nodokli par ieguvumiem, ko sniedz privātie dati, jo īpaši attiecībā uz tehnoloģiju milžiem.

3. Kā jūs plānojat pildīt pienākumu, kas EDAU noteikts tiesību aktos attiecībā uz tieslietu
un iekšlietu jomas aģentūru uzraudzību, un kāds ir jūsu viedoklis par personas datu
apmaiņu no un uz šīm aģentūrām un jo īpaši par uzraudzību pār personas datu sūtīšanu
uz trešām valstīm?

Attieksme pret Eiropas Savienību lielā mērā ir atkarīga no tieslietu un iekšlietu (TI) politikas
panākumiem, tāpēc tai jāpievērš īpaša uzmanība visās iestādēs. Dažas aģentūras tieslietu un
iekšlietu jomā apstrādā lielu daudzumu personas datu, īpaši Eiropas Savienības Aģentūra
lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā.
Uzraudzības centrā ir pareizā līdzsvara starp drošību un privātumu atrašana. Tā ir viena no
galvenajām jomām manā īstenošanas politikā.

Eiropola uzraudzība ir īpašs EDAU uzdevums, kura gaitā es plānoju izmantot tālāk minētos
instrumentus. Lai nodrošinātu efektīvu sadarbību starp EDAU un Eiropolu, ir jārīko regulāras
sanāksmes, kurās var apspriest visus datu aizsardzības jautājumus, kas saistīti ar plānoto
datu apstrādi. Tas turklāt palīdzētu īstenot integrētas datu aizsardzības principu.

Arī regulāra Eiropola darbību uzraudzība ir svarīgs instruments, kura izmantošanā var
lietderīgi iesaistīt dalībvalstu ekspertus. Var izmantot arī attālinātu uzraudzību vai nu
atsevišķi, vai arī kā papildu uzraudzību. Ex ante uzraudzība ir iespēja apzināt un pārvaldīt
riskus gadījumos, kad notiek datu apstrāde ar plānotu un paaugstinātu risku. Tas ir arī svarīgs
instruments, ar ko nodrošināt atbilstību noteikumiem.

EDAU pildīs sekretariāta funkcijas Eiropola sadarbības padomei, kas tiekas divreiz gadā.
Tas ir forums, kas ļauj iestādēm apmainīties ar uzraudzības jomā gūto pieredzi. Pateicoties
Kopīgajai parlamentārās uzraudzības grupai, sistēmā ir paredzēta demokrātiskās kontroles
iespēja. EDAU uzdevums ir arī sniegt atbalstu tai.
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Tieslietu un iekšlietu jomas aģentūru veiktās datu apstrādes likumības uzraudzība liek EDAU
sadarboties ar dalībvalstu iestādēm. Lai gan es paredzu, ka tādu datu uzraudzība, kuri attiecas
uz centrālajās vienībās apstrādātajām lietām, tiks veikta, izmantojot iepriekš aprakstītos
instrumentus, datu apstrādes uzraudzība dalībvalstu līmenī un līdz ar to no centrālās vienības
saņemto datu izmantošana būs dalībvalstu datu aizsardzības iestāžu kompetencē. Lai šo divu
kompetenču īstenošana būtu efektīva, tā ir jāsaskaņo. To pašlaik nodrošina uzraudzības
koordinācijas grupas, kuru sekretariātu nodrošina EDAU. Veicot šo darbu, ir jāpastiprina
arī koordinācija dalībvalstu un ES līmeņa uzraudzības jomā.

Manuprāt, datu apmaiņa starp Eiropas Savienības iestādēm ir priekšnoteikums efektīvai
uzdevumu izpildei, lai nodrošinātu, ka brīvības, drošības un tiesiskuma īstenošana ir
iedzīvotāju ikdienas realitāte. Tāpēc datu brīva aprite Savienībā ir pašsaprotama parādība, un
papildus augstam aizsardzības līmenim ir jānodrošina visi nosacījumi, kas to padara
iespējamu.

Attiecībā uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir konstatēts, ka datu aizsardzības līmenis
Komisijas lēmumiem atbilst tikai nelielā daļā pasaules. Šādos gadījumos liela nozīme ir citiem
atbilstības nodrošināšanas instrumentiem. Ņemot vērā, ka šajos gadījumos datu nosūtīšana
notiek no Eiropas Savienības, šo darbību katru reizi uzrauga datu aizsardzības iestādes.
Sadarbībā ar dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm jāveic koordinēta un regulāra uzraudzība,
kas ir iestāžu kompetencē un kas ir uzsvērta arī spriedumā Schrems lietā. ES tieslietu un
iekšlietu politikas efektivitāte uzlabosies, ja atbilstību panāks pēc iespējas vairāk valstu vai
starptautisko organizāciju, un es tās veicināšanu un atbalstu tai uzskatu par svarīgu uzdevumu.
Tomēr datu apmaiņas ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, pieaugums nedrīkst pazemināt
aizsardzības līmeni.


