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1. Prašom nurodyti priežastis, kodėl pateikėte paraišką šioms pareigoms užimti ir kodėl
manote, kad esate joms tinkamas.

2014 m. prisistatydamas LIBE komitetui kaip kandidatas į priežiūros pareigūno pavaduotojus
išdėsčiau vertybes, kuriomis remiuosi įsipareigodamas saugoti pagrindines teises Europos
Sąjungoje. Užaugau nedemokratiškoje šalyje didelių neramumų laikotarpiu. Niekada
nepamiršiu, kaip paprastus žmones veikia gyvenimas priežiūros valstybėje ir karinės padėties
sąlygomis – tos kaustančios baimės, kai žinai, kad privatus susirašinėjimas ir telefono
skambučiai nuolat tikrinami valdžios institucijų, prisidengiant „saugumo“ ir „gerovės“
sąvokomis. Asmeniškai tai išgyvenęs, branginu asmens laisvę ir orumą, suvokiu jų vertę ir
trapumą.

Dabar, praėjus penkeriems metams, laikausi tų pačių vertybių. Be to, dabar turiu sukaupęs
neįkainojamos aukšto ES institucijos pareigūno patirties taikant šias vertybes. ES duomenų
apsaugos taisyklės ne tik užtikrina, kad su asmenimis būtų elgiamasi teisingai ir pagarbiai;
jomis taip pat siekiama skatinti bendrą Europos viešąjį interesą, ypač stiprinant pasitikėjimą ES
vidaus rinkos vientisumu. Man buvo didelė garbė padėti asmenims, turėjusiems priežastį skųstis
ES organų vykdomu duomenų tvarkymu, ir mokyti tų organų lyderius atsakyti už savo
veiksmus – tai yra esminė Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. GDPR) ir
reglamento 2018/1725 dalis.

Anksčiau esu dirbęs privačiajame sektoriuje, mano pareigos buvo susijusios su duomenų
gavyba bei koreliacijų tarp duomenų rinkinių ieškojimu. 25–ius metus kaip mokslo
bendruomenės atstovas teoriškai nagrinėju su informacijos valdymu susijusius klausimus ir
jau dešimtmetį dirbu valstybiniame viešųjų paslaugų sektoriuje, kuriame praktiškai pritaikiau
teorines žinias.

2015 m pradžioje, per pirmąsias šimtą mūsų kadencijos dienų, kartu su Giovanniu Buttarelliu
sukūrėme trijų krypčių strategiją, siekdami pritaikyti duomenų apsaugą skaitmeniniam amžiui,
įtvirtinti pasaulinio lygio partnerystės ryšius ir pradėti naują ES duomenų apsaugos etapą. Tai
buvo puikus pasiruošimas, kuriuo remdamasis šiandien galiu stiprinti mūsų institucijos
iniciatyvos pajėgumus ir kurti novatorišką ir pažangų viešąjį administravimą. Ketinu rodyti
pavyzdį ir užtikrinti sinergiją, pasinaudodamas unikalia centrine vieta, kurią Europos duomenų
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apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) užimama ES institucinės struktūroje ir duomenų
apsaugos bendruomenėje. Naudodamasis šia privilegijuota pozicija ketinu vykdyti 21-ojo
amžiaus trečiojo dešimtmečio visuomeninius ir techninius uždavinius. Taip ketinu tarnauti
įgyvendinant Europos idėją.

Be to, besiformuojančių technologijų poveikio supratimas ir aiškinimas tapo labai svarbia
kasdieninių EDAPP pareigūno funkcijų dalimi. Ne tik dėl savo profesinio statuso, bet ir kaip
dviejų jaunų dukrų, kurios yra 21-ojo amžiaus

skaitmeninių technologijų epochos „Z kartos“ atstovės, tėvas, įsipareigoju užtikrinti, kad
visuomenės ir ekonomikos skaitmeninimas atitiktų visų, ypač ateities kartų, poreikius. Man
vadovaujant EDAPP svarstys ne tik su dirbtiniu intelektu ar daiktų internetu susijusius
klausimus, bet taip pat gebės suprasti, kokį vaidmenį kvantinės kompiuterijos,
transhumanizmo, žmogaus–kompiuterio sąsajų ir visuresio duomenų saugojimo amžiuje turės
privatumas.

2. Prašom apibūdinti, kokią ateities viziją esate numatęs institucijai, kuriai vadovausite
kaip Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, įskaitant galimus iššūkius,
kuriuos numatote, ir jūsų šiai nepriklausomai institucijai keliamus prioritetus?

Studijų metu buvau Europos teisės studentų asociacijos direktorius, atsakingas už informacines
technologijas. Šis darbas įkvėpė mane sukurti viziją, suformuluotą asociacijos „Filosofiniame
pareiškime“: „Teisingas pasaulis yra toks, kuriame gerbiamas žmogaus orumas ir kultūros
įvairovė“. Tai ne vien romantiška frazė – ši mintis įkvėpė ir skatino visą mano veiklą nuo pirmų
žingsnių privačiajame sektoriuje ir universitete iki darbo viešojo administravimo srityje
nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Ši vizija taip pat yra mano tikėjimo Europos projektu šaltinis.
Aš tvirtai tikiu, kad EDAPP turi prisidėti kuriant teisingą pasaulį. Teisinė valstybė ir žmogaus
orumas visada turėtų būti svarbiausias aspektas, nuolat prisimenant, kad mes saugome ne
duomenis, bet su tais duomenimis susijusį žmogų. Be to, turime gerbti europiečių kultūros
įvairovę ir atsižvelgti į kultūrinius ir teisinius skirtumus, kadangi siekiame globalių sprendimų
privatumo apsaugos srityje.

Europos administracija turėtų būti pažangi ir novatoriška. Ji turėtų gebėti pritaikyti naujas
technologijas ir verslo modelius bei panaudoti juos taip, kad duomenų apsauga taptų dar
pažangesnė ir šiuolaikiškesnė. Todėl norėčiau, kad ir pats EDAPP būtų pažangesnis:
visapusiškai naudojant naujausias technologijas, išklausant įvairių pramonės suinteresuotųjų
šalių, pilietinės visuomenės ir mokslininkų nuomonę apie „geriausius ir blogiausius mokinius“
asmens duomenų naudojimo srityje, kuriant pažangią ir dinamišką valdymo kultūrą bei
vertinant ir puoselėjant įvairius valdžios institucijų darbuotojų talentus.
Reglamentu 2018/1725 EDAP pareigūnui suteikti platūs įgaliojimai ne tik nuostatų vykdymui
užtikrinti, bet ir ES organams įpareigoti bei šviesti apie atsakingą duomenų tvarkymo praktiką,
laikantis atskaitomybės. Nesibaimindamas ir nepataikaudamas stengsiuosi visapusiškai
pasinaudoti suteiktais įgaliojimais, ryžtingai siekdamas, kad asmenims, kuriuos saugoti turi
EDAPP, būtų suteikta kuo geresnė apsauga.

Europos teisė – ne tik įprastiniai duomenų apsaugos teisės aktai, bet visas Bendrijos teisynas
– turėtų būti visame pasaulyje priimamų naujų taisyklių lyginamasis standartas. Šiuo metu
ES daro didelę įtaką skaitmeninės ekonomikos reguliavimui, tačiau negalime galvoti, kad tokia
padėtis yra savaime suprantamas dalykas. Jei nuleisime standartus, pasaulio šalys vis dažniau
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pradės sekti kitais pavyzdžiais – Kinija arba, tikėtina, per ateinančius penkerius metus Indijoje
ir Jungtinėse Amerikos Valstijose iškilsiančiais modeliais.

Praktiškai taikant EDAPP pozicijas bus remiamasi ankstesnių vadovų laimėjimais. Taigi, siūlau
tęsti pradėtus darbus, bet jokiu būdu negalime užmigti ant laurų. Lewiso Carrollo žodžiais
tariant, „Privalome bėgti kiek kojos neša, jei norime neatsilikti, o norėdami kur nors nuvykti,
turime bėgti dukart greičiau“.

Aš suprantu, kokį ypatingą vaidmenį EDAPP atlieka Europos duomenų apsaugos
valdyboje (angl. EDPB), būdamas sekretoriato narys ir sekretoriato darbo vykdytojas, – jis, be
kita ko, turi užtikrinti, jog per ateinančius penkerius metus įvyktų pokyčiai įgyvendinant
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (angl. GDPR). Remsiu Europos duomenų apsaugos
valdybos pirmininką skirdamas aukščiausio lygio administratorius ir įrangą ir sykiu darysiu
viską, kas priklauso mano kompetencijai, kad Europos duomenų apsaugos valdyba sėkmingai
užtikrintų nuoseklų ir patikimą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą Europos
Sąjungoje.

Politiniame lygmenyje Parlamentui, taip pat Tarybai bei Komisijai, teiksiu pagrįstas ir
objektyvias rekomendacijas dėl to, kaip reaguoti į didžiausius ateinančių metų iššūkius,
įskaitant dirbtinio intelekto (DI) sistemų kūrimą ir diegimą, biometriją ir veido atpažinimą,
blokų grandinę ir kvantinę kompiuteriją bei šifravimo metodus, kurie gali ir turi remtis
duomenų apsaugos taisyklėmis.

3. Kaip ketinate atlikti teisiškai priskirtą Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūno (EDAPP) vaidmenį, susijusį su teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūrų
priežiūra? Koks Jūsų požiūris į teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) agentūrų vykdomą
keitimąsi asmens duomenimis, konkrečiai kalbant, į asmens duomenų perdavimo
trečiosioms šalims priežiūrą?

Vienas pagrindinių su duomenų apsaugos reforma susijusių pastarųjų metų uždavinių Europos
Sąjungoje buvo restruktūrizuoti daugybę priežiūros sistemų buvusiame trečiajame Europos
Sąjungos ramstyje. Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas pasiekė tolesnę TVR agentūrų
vykdomo duomenų perdavimo teisėsaugos tikslais nuostatų konvergenciją (pagal Teisėsaugos
direktyvos V skyrių, Reglamento 2018/1725 IX skyrių, Europolo reglamento 25 straipsnį,
Eurojusto reglamento 56–59 straipsnius). Aš visada tvirtinau, kad reikia išlaikyti šių

nuostatų nuoseklumą. Taip pat raginau suteikti daugiau lankstumo ten, kur jo reikia siekiant
išsaugoti nacionalinio lygmens valdžių padalijimą (ypač teisminės valdžios nepriklausomumą)
arba tais atvejais, kai naudojant skirtingas perdavimo priemones galima tam tikrai agentūrai
sudaryti galimybes vykdyti savo įgaliojimus. Taip pat suprantu, kad galutinis terminas
atitinkamiems teisės aktams peržiūrėti yra 2022 m. balandžio 30 d., kaip nustatyta
Reglamente 2018/1725. Manau, kad mūsų tikslas turėtų būti, jei tik įmanoma, suderinti
skirtingus požiūrius ir atsižvelgti į konkrečias kiekvieno atvejo aplinkybes.

EDAPP pareigūnas, vykdydamas TVR agentūrų priežiūrą ir teisės aktų leidėjui teikdamas
konsultacijas duomenų tvarkymo klausimais, naudoja įvairias priemones. Pastaruosius
ketverius metus būdamas atsakingas už EDAPP priežiūrą ir valdymą turėjau galimybę išbandyti
visas šias priemones, įskaitant konsultacijas, rekomendacijas ir griežtą jų vykdymą, taip
pat prireikus operacijų, kurių teisinis pagrindas nėra tinkamas, uždraudimą. Panašios
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taisyklės suvaidins labai svarbų vaidmenį vykdant ES institucijų, tokių kaip Eurojustas arba
Europos prokuratūra (angl. EPPO), priežiūrą. Praktikoje EDAPP veiksmai, susiję su Europolu,
nedaug kuo skiriasi nuo veiksmų, susijusių su kitomis TVR agentūromis. Todėl norėčiau veikti
kaip TVR agentūrų prižiūrėtojas ir reaguoti į raginimus užtikrinti sistemų sąveikumą ir šių
agentūrų vykdomą asmens duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Visų pirma didžiausią
dėmesį siūlau sutelkti į toliau nurodytus prioritetus.

a) Teisėkūros konsultacijos pagal Reglamento 2018/1725 42 straipsnį:
1) institucinė garantija, kad bus laikomasi SESV 16 straipsnio ir Chartijos 7 bei

8 straipsnio, įskaitant tarptautinius susitarimus dėl duomenų perdavimo teisėsaugos
tikslais (žiūrėti EDAPP nuomonę 2/2018 dėl Europolo duomenų perdavimo
Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) šalims);

2) priemonė, kuria skatinamas įvairių ES teisės aktų duomenų apsaugos nuostatų,
įskaitant nuostatas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims,
nuoseklumas,

b) praktinio ES institucijų, organų ir agentūrų vykdomo duomenų apsaugos taisyklių
įgyvendinimo priežiūra ir vykdymas;

c) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno dalyvavimas Europos duomenų
apsaugos valdybos darbe, kad būtų užtikrintas nuoseklus ES duomenų apsaugos
taisyklių (ne tik Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, bet ir Teisėsaugos direktyvos)
taikymas.

Teisėsaugos direktyva yra ypač svarbi, kadangi TVR agentūros didžiąją operatyvinių asmens
duomenų dalį gauna iš kompetentingų nacionalinių institucijų, kurioms taikoma Teisėsaugos
direktyva. Kol kas Europos duomenų apsaugos valdybos darbas šioje srityje buvo apribotas.
Man vadovaujant EDAPP toliau skatins rengti teisėsaugos institucijoms skirtas Teisėsaugos
direktyvos taikymo gaires.


