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It-Tnejn, 25 ta' Novembru 2019, 19.00 - 22.30
fil-Parlament Ewropew

STRASBURGU

Seduta ta' smigħ tal-kandidat is-Sur Endre SZABÓ

1. Tista' jekk jogħġbok tiddeskrivi r-raġunijiet għall-applikazzjoni tiegħek għal din il-
kariga u għaliex tqis lilek innifsek adattat għaliha?

Għandi tweġiba sempliċi għall-mistoqsija għalfejn applikajt għall-kariga ta' Kontrollur
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u dwar il-motivazzjoni ewlenija tiegħi: il-protezzjoni tal-
privatezza. Bħala avukat żagħżugħ, il-liġi dwar il-privatezza kellha impatt kbir fuqi, flimkien
mal-possibilitajiet inerenti tal-protezzjoni tad-data biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies.
Jien iddedikajt il-karriera professjonali kollha għall-protezzjoni tad-data personali, u ili kważi
17-il sena naħdem kuljum fl-ambitu tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data. Bħala l-EDPS li
jmiss, nixtieq inkompli din il-ħidma u se nibqa' impenjat għalkollox biex niżgura livell għoli
ta' protezzjoni tad-data privata. Bħala l-EDPS, għandi l-intenzjoni wkoll li nagħmel il-
protezzjoni tad-data realtà fil-ħajja ta' kuljum għal kulħadd fl-UE.

Is-CV tiegħi jipprovdi ħarsa ġenerali tajba tal-parteċipazzjoni tiegħi fi kwistjonijiet Ewropej
tal-protezzjoni tad-data. F'din it-tweġiba bil-miktub nixtieq nenfasizza dan li ġej:

- Bejn l-2006 u l-2007 ħdimt bħala espert nazzjonali mal-EDPS. Dan il-perjodu ta'
18-il xahar tani l-opportunità nipparteċipa fil-ħidma tal-EDPS u nikseb għarfien dirett
tal-ħidma tal-awtorità ta' sorveljanza tal-protezzjoni tad-data fil-livell tal-Unjoni
Ewropea.

- Ir-rwol tiegħi matul il-Presidenza Ungeriża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Matul
dan il-perjodu, kont il-President tal-Grupp ta' Ħidma dwar l-Iskambju tal-
Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data (DAPIX) fl-ewwel nofs tal-2011. Matul il-
presidenza tiegħi, il-Kunsill adotta konklużjonijiet imfassla mill-gvernijiet tal-Istati
Membri bi tweġiba għall-komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riforma
tal-protezzjoni tad-data. Dan kien qabel il-GDPR, iżda din diġà kienet tagħmel parti
mid-dibattiti twal li, ħafna snin wara, wasslu għall-ħolqien tal-qafas legali l-ġdid.

- Jien parteċipant regolari fil-laqgħat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Jien
ili mill-2015 President tal-Grupp ta' Esperti dwar il-Kooperazzjoni1 fi ħdan il-

1 Qabel il-25 ta' Mejju 2018 kien jopera bħala parti mill-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29.
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Bord. Il-Grupp ta' Esperti fassal għadd ta' dokumenti relatati mal-kooperazzjoni tal-
awtoritajiet ta' superviżjoni tal-protezzjoni tad-data.

Dak li ntqal hawn fuq juri li l-esperjenza professjonali tiegħi hija rilevanti fil-kuntest tal-
pożizzjoni tal-EDPS. Inqis lili nnifsi bħala kandidat adatt biex ninħatar bħala membru attiv
tan-netwerk tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data. Ili żmien twil naħdem qatigħ fuq il-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29, u dan, flimkien
mal-esperjenza tiegħi f'awtorità fi Stat Membru, jipprovdili bażi soda għat-twettiq tal-kompiti
tal-EDPS skont l-ogħla standards professjonali.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jilħaq udjenza wiesgħa fl-Unjoni Ewropea
kif ukoll fuq livell globali. Din hija sfida li timmotivani b'mod eċċezzjonali. Se nkun kuntent
ħafna li nassumi r-responsabbiltà ġġib magħha din il-kariga. Ninsab ċert li, flimkien mal-
persunal professjonali u impenjat tas-Segretarjat tal-EDPS, ser inkunu nistgħu niksbu dawn l-
objettivi.

Jien ninsab għad-dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex inservi ċ-ċittadini tagħha.

2. Tista' jekk jogħġbok tiddeskrivi l-viżjoni tiegħek għall-futur tal-awtorità li jkollok
tmexxi bħala EDPS, inklużi l-isfidi potenzjali li tantiċipa u l-prijoritajiet tiegħek għal din
l-awtorità indipendenti?

Il-futur tal-privatezza jrid ikun inkluż fi kwalunkwe diskussjoni dwar il-futur tal-EDPS.
Nemmen li t-tendenza ta' bidliet teknoloġiċi li jikkawżaw bidliet soċjali se tibqa' prevalenti.
L-imġiba tal-utenti għandha impatt sinifikanti fuq il-ħajja privata ta' persuni oħra u fuq is-
sitwazzjoni soċjali tagħhom. L-awtoritajiet kollha tal-protezzjoni tad-data jridu jaqdu
dmirijiethom f'dan il-kuntest. It-tlestija tal-proċess leġiżlattiv li beda f'dawn l-aħħar snin iżda
għadu ma tlestiex għalkollox hija kompitu urġenti. Fis-snin li ġejjin mhux se tkun meħtieġa
riforma radikali tal-protezzjoni tad-data, iżda pjuttost it-tlestija tal-ħidma mibdija u l-iżgurar ta'
infurzar konsistenti u effettiv tar-regoli eżistenti. Meta jitqies dan kollu, nistgħu
nidentifikaw il-prijoritajiet li ġejjin għall-perjodu li ġej tal-EDPS:

- Monitoraġġ tal-bidliet teknoloġiċi u tas-soċjetà bil-għan ta' infurzar effettiv

- Analiżi tal-użu tad-data personali bħala komodità u mezz ta' pagament.

- Il-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, l-
awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni
għall-protezzjoni tal-individwi.

Bħal fil-każ tal-awtoritajiet kollha tal-protezzjoni tad-data, l-EDPS għandu wkoll il-missjoni li
jipproteġi l-privatezza u d-data personali u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Jien
nikkondividi l-valuri tal-istrateġija determinata għall-EDPS għall-perjodu 2014-2019: integrità,
trasparenza, imparzjalità u prammatiżmu. Jien immexxi l-EDPS abbażi ta’ dawn il-valuri u
nistenna li jiġu rispettati mill-persunal kollu tiegħu. Bħala parti mill-istrateġija tal-persunal
ninvolvi l-akbar għadd ta' kollegi possibbli fil-ħidma tal-EDPS, pereżempju bħala esperti
nazzjonali li jaħdmu għal awtorità tal-protezzjoni tad-data ta' Stat Membru. Din il-
kondiviżjoni tal-esperjenza, flimkien ma' kooperazzjoni mill-qrib, ser iwasslu għal eżitu ta'
benefiċċju reċiproku.
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L-EDPS huwa obbligat li jagħti opinjoni dwar atti leġislattivi tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-
kuntest, l-EDPS jeħtieġ li jibqa' sieħeb affidabbli u jkun aċċessibbli fl-istadji kollha tal-proċess
leġislattiv sabiex ikun jista' jagħmel diskussjonijiet mal-koleġiżlaturi. Il-kooperazzjoni
tajba bejn l-EDPB u l-EDPS trid tinżamm fil-qasam tal-leġislazzjoni.

Fil-qasam tal-kontroll u l-infurzar, se niżviluppa strateġija li tidentifika l-prijoritajiet u
tenfasizza l-każijiet ta' pproċessar tad-data li jistħoqqilhom attenzjoni partikolari, abbażi tal-
esperjenza tas-snin preċedenti. Fl-implimentazzjoni tal-istrateġija, ser tingħata prijorità lill-
konsultazzjonijiet li jaf jiffaċilitaw il-legalità tal-ipproċessar tad-data li jkun għadu ma
bediex. Il-koordinazzjoni tal-verifiki fuq l-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-Ġustizzja
u l-Affarijiet Interni jeħtieġ tkompli fil-futur.

Fl-aħħar mill-aħħar, il-protezzjoni tad-data għandha l-għan li tipproteġi lill-individwu. Ir-
regoli dwar il-protezzjoni tad-data xi drabi jikkoinċidu mar-regoli dwar il-kompetizzjoni u mar-
regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Is-separazzjoni tar-responsabbiltajiet fi kwistjonijiet
ta' interess komuni ser tibqa' kwistjoni importanti fil-futur, sabiex l-inizjattiva taċ-Ċentru ta'
Skambju Diġitali (digital clearinghouse) tal-EDPS għandha titkompla.

L-EDPS huwa attur ewlieni fit-tisħiħ tal-protezzjoni tal-privatezza kemm fl-Unjoni Ewropea
kif ukoll barra minnha. L-EDPS għandu rwol globali u responsabbiltà globali. Kull
parteċipant fid-dinja huwa milqut mis-sinifikat dejjem jiżdied tal-protezzjoni tad-data. Kull
wieħed qed ifittex sieħeb biex jaġixxi bħala tip ta' gwida: dawl li jdawwal it-triq. Din hija,
inevitabbilment, il-funzjoni tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data bħalma hu l-EDPS, u l-
aspettattiva tista' tiġi ssodisfata jekk ikun hemm persunal suffiċjenti u riżorsi finanzjarji
suffiċjenti. Din ser tkun sfida għall-EDPS.

Invara dibattitu pubbliku dwar kif jista' jinftiehem il-valur tad-data fil-proċess ekonomiku.
Jeħtieġ li jiġu eżaminati wkoll mistoqsijiet dwar tip ta' taxxa tal-privatezza bbażata fuq l-użu
ta' dik id-data. Teżisti l-ħtieġa li tiġi kkunsidrata l-impożizzjoni ta' taxxa fuq il-benefiċċji
miksuba minn data fil-qasam tal-privatezza, b'mod partikolari fil-każ tal-ġganti tat-
teknoloġija.

3. Kif biħsiebek tissodisfa r-rwol li l-EDPD ġie attribwit legalment rigward is-superviżjoni
tal-aġenziji tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni u x'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar l-
iskambji ta' data personali mill-aġenziji tal-ĠAI u lejhom, speċifikament rigward is-
superviżjoni ta' trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi?

L-attitudnijiet lejn l-Unjoni Ewropea jiddependu ħafna fuq is-suċċess tal-politiki tal-ġustizzja
u l-affarijiet interni (ĠAI), u għalhekk jistħoqqilhom attenzjoni partikolari mill-istituzzjonijiet
kollha. Xi aġenziji fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni jittrattaw ammont kbir ta' data
personali, speċjalment l-EU-LISA. Is-sejba tal-bilanċ korrett bejn is-sigurtà u l-privatezza
jinsab fil-qalba tas-superviżjoni. Dan huwa qasam li huwa ċentrali għall-politika tiegħi tal-
infurzar.

Is-superviżjoni tal-Europol hija kompitu speċifiku tal-EDPS, li matulha biħsiebni nuża l-
għodod li ġejjin. Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni effettiva bejn l-EDPS u l-Europol, jeħtieġ li
jsiru laqgħat regolari fejn jistgħu jiġu diskussi l-kwistjonijiet kollha tal-protezzjoni tad-data
relatati mal-ipproċessar tad-data ppjanat. Dan iservi wkoll biex jinforza l-prinċipju tal-
protezzjoni tad-data permezz tad-disinn.
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Il-monitoraġġ regolari tal-attivitajiet tal-Europol huwa wkoll għodda importanti li fiha jistgħu
jiġu involuti b'mod siewi l-esperti mill-Istati Membri. Jista' jintuża wkoll il-monitoraġġ
remot, jew waħdu jew bħala monitoraġġ ta' segwitu. Il-monitoraġġ ex-ante huwa opportunità
biex jiġu identifikati u mmaniġġjati r-riskji fil-każ ta' pproċessar tad-data li jinvolvi riskji
ppjanati u miżjuda. Dan huwa wkoll għodda importanti biex tiġi żgurata l-konformità mar-
regoli.

Is-Segretarjat tal-Bord ta Kooperazzjoni tal-Europol, li jiltaqa' darbtejn f'sena, ser jiġi
pprovdut mill-EDPS. Dan huwa forum li jippermetti li l-esperjenza miksuba mill-monitoraġġ
tiġi skambjata bejn l-awtoritajiet. Bis-saħħa tal-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari Konġunt, il-
possibbiltà ta' skrutinju demokratiku hija mibnija fis-sistema. L-EDPS għandu wkoll il-
kompitu li jappoġġa dan.

Il-monitoraġġ tal-legalità tal-ipproċessar tad-data mill-aġenziji fil-qasam tal-ġustizzja u l-
affarijiet interni jeħtieġ kooperazzjoni bejn l-EDPS u l-awtoritajiet tal-Istati Membri.
Filwaqt li nantiċipa li l-monitoraġġ tad-data relatata mal-fajls ġestiti fl-unitajiet ċentrali se jsir
bl-għodod deskritti hawn fuq, il-monitoraġġ tal-ipproċessar tad-data fil-livell tal-Istati Membri,
u għaldaqstant l-użu tad-data riċevuta mingħand l-unità ċentrali, se jkun fil-kompetenza tal-
awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data tal-Istati Membri. L-eżerċizzju ta' dawn iż-żewġ
kompetenzi jeħtieġ jiġi armonizzat sabiex ikun effettiv. Attwalment dan huwa żgurat mill-
Gruppi ta' Koordinazzjoni tas-Superviżjoni, li s-segretarjat tagħhom huwa pprovdut mill-
EDPS. F'dan ir-rwol, trid tissaħħaħ ukoll il-koordinazzjoni fil-qasam tal-monitoraġġ fil-
livell tal-Istati Membri u tal-UE.

Fil-fehma tiegħi, l-iskambju tad-data bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huwa
prerekwiżit għat-twettiq effettiv tal-kompiti, sabiex jiġi żgurat li l-infurzar tal-libertà, is-
sigurtà u l-ġustizzja jkun realtà ta' kuljum għaċ-ċittadini. Il-fluss liberu tad-data fl-Unjoni
huwa għalhekk fenomenu ovvju u, flimkien ma' livell għoli ta' protezzjoni, il-kundizzjonijiet
kollha li jippermettu dan iridu jiġu ggarantiti.

F'dak li jirrigwarda l-pajjiżi li mhumiex fl-UE, il-livell ta' protezzjoni tad-data ma nstabx li
kien konformi mad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni ħlief f'parti żgħira tad-dinja. F'każijiet bħal
dawn, għodod oħra għall-iżgurar tal-konformità għandhom rwol importanti. Minħabba li f'dawn
il-każijiet it-trasferiment tad-data jibda fl-Unjoni Ewropea, l-operazzjoni kull darba hija
soġġetta għal monitoraġġ mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data. Jeħtieġ li jsir
monitoraġġ ikkoordinat u regolari flimkien mal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data tal-Istati
Membri, kompetenza tal-awtoritajiet li ġiet enfasizzata wkoll mis-sentenza Schrems. L-
effikaċja tal-politiki tal-ĠAI tal-UE ser tiżdied jekk tinkiseb il-konformità mill-akbar għadd
possibbli ta' pajjiżi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, u jien inqis il-promozzjoni u l-
appoġġ ta' dan bħala kompitu importanti. Madankollu, iż-żieda fl-iskambju tad-data ma' pajjiżi
li mhumiex fl-UE ma tridx twassal għal livelli aktar baxxi ta' protezzjoni.


