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

piemērotu?  

Jau 2014. gadā, kad LIBE komiteju iepazīstināju ar sevi kā kandidātu uzraudzītāja palīga 

amatam, es uzsvēru vērtības, uz kurām balstās mana apņēmība aizsargāt pamattiesības Eiropas 

Savienībā. Es uzaugu nedemokrātiskā valstī lielu satricinājumu laikā. Es nekad neaizmirsīšu šīs 

totālās uzraudzības valsts un karastāvokļa likumu ietekmi uz vienkāršiem cilvēkiem: draudīgo 

apjausmu, ka varasiestādes regulāri pārbauda jūsu privāto saraksti un tālruņa zvanus “drošības” 

vārdā un “sabiedrības interesēs”. No personīgas pieredzes es apzinos, cik svarīgas vērtības ir 

individuālā brīvība un cieņa un cik tās ir trauslas. 

Šīs vērtības nav mainījušās arī tagad, piecus gadus vēlāk. Tomēr papildus tam man tagad ir ES 

iestādes vadītāja amatā gūta nenovērtējama pieredze par to, kā šīs vērtības reāli īstenojamas. 

Datu aizsardzības noteikumi ES pastāv ne tikai tāpēc, lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret 

personām un cieņu pret cilvēkiem; ar tiem arī jācenšas veicināt Eiropas sabiedrības intereses 

kopumā, jo īpaši, veidojot uzticību ES iekšējā tirgus integritātei. Par lielu privilēģiju uzskatu 

iespēju sniegt gandarījumu tām personām, kuras sūdzējušās par viņu datu apstrādi kādā ES 

struktūrā, un mācīt šo struktūru vadītājus būt atbildīgiem par savām darbībām — kas ir 

galvenais komponents Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (GDPR) un Regulā (ES) 2018/1725. 

Līdzšinējā karjerā esmu strādājis privātajā sektorā un iesaistījies datu ieguvē un datu kopu 

korelācijas noteikšanā. Man ir 25 gadu pieredze darbā ar informācijas pārvaldības 

jautājumiem no akadēmiskā skatupunkta, taču vairāk nekā desmit gadus esmu arī strādājis, lai 

principus praktiski piemērotu valsts civildienestā. 

2015. gada sākumā, mūsu pilnvaru pirmajās 100 dienās, Giovanni Buttarelli un es kopīgi 

izstrādājām trīs virzienu stratēģiju, lai datu aizsardzību īstenotu digitālajā laikmetā, veidojot 

globālas partnerības un uzsākot jaunu posmu ES datu aizsardzības jomā. Tā bija lieliska iespēja 

sagatavoties, lai tagad mūsu iestāde varētu jaunā līmenī īstenot savu līderību un tiktu veidota 

vieda un inovatīva publiskā pārvalde. Es plānoju vadīt ar personīgo piemēru un izmantot 

EDAU pieejamo sinerģiju, ņemot vērā tās unikālo vietu ES institucionālās struktūras centrā, kā 

arī datu aizsardzības kopienā. Es gribu izmantot šo privileģēto stāvokli, lai palīdzētu risināt 
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sabiedriskos un tehniskos uzdevumus, kas mūs sagaida 21. gadsimta trešajā desmitgadē. Tas 

būs mans veids, kā kalpot Eiropas idejai. 

Visbeidzot, izpratne par jauno tehnoloģiju ietekmi un to skaidrošana arī ir kļuvusi par 

būtisku EDAU ikdienas funkciju elementu. Ne tikai savā profesionālajā statusā, bet arī kā tēvs 

divām jaunietēm, kuras pieder pie tā sauktās 21. gadsimta digitālās “Z paaudzes”, esmu 

apņēmies nodrošināt, lai sabiedrības un ekonomikas digitalizācija darbotos visu interesēs, bet 

jo īpaši nākamo paaudžu labā. Manā vadībā EDAU pievērsīsies ne tikai mākslīgajam intelektam 

vai lietu internetam, bet arī centīsies izprast, kāda loma būs privātumam kvantu skaitļošanas, 

transhumānisma, cilvēka un datora saskarņu un visuresošās datu glabāšanas laikmetā. 

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?  

Studiju laikā es biju Eiropas tiesību zinātņu studentu apvienības IT direktors. Tanī laikā mani 

iedvesmoja redzējums, kas bija izteikts apvienības “Filozofijas deklarācijā”: “Taisnīga ir tāda 

pasaule, kurā tiek respektēta cilvēka cieņa un kultūras daudzveidība”. Tas nav tikai 

romantisks izteikums, tas ir bijis visas manas līdzšinējās darbības virzītājspēks, sākot no manas 

pirmās pieredzes laikiem privātajā sektorā un akadēmiskajā vidē līdz darbam publiskajā 

pārvaldē gan valsts, gan Eiropas līmenī. Šis redzējums arī iedvesmo manu ticību Eiropas 

projektam. Man ir cieša pārliecība, ka EDAU vajadzētu dot savu ieguldījumu taisnīgas pasaules 

veidošanā. Tiesiskumam un cilvēka cieņai jābūt centrālajiem principiem, vienmēr atceroties, 

ka mēs neaizsargājam datus, bet gan cilvēkus, uz kuriem tie attiecas. Turklāt mums jārespektē 

eiropiešu kultūras daudzveidība, kā arī jāņem vērā kultūras un juridiskās atšķirības, meklējot 

globālus risinājumus privātuma aizsardzībā. 

Eiropas pārvaldībai jābūt viedai un novatoriskai. Tai jāspēj pielāgoties jaunajām 

tehnoloģijām un uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī izmantot tos, lai datu aizsardzība būtu 

viedāka un mūsdienīgāka. Tieši tāpat es gribētu, lai arī pats EDAU darbotos viedāk: pilnībā 

izmantotu jaunākās tehnoloģijas, uzklausītu plašu ieinteresēto personu loku no nozares, 

pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskajām aprindām, lai tādējādi uzzinātu par labākajiem un 

sliktākajiem piemēriem personas datu izmantošanā, iedibinātu progresīvu un dinamisku 

pārvaldības kultūru, kā arī novērtētu un koptu iestādē strādājošo cilvēku daudzveidīgos talantus. 

Ar Regulu (ES) 2018/1725 EDAU jau ir piešķirtas gan nozīmīgas īstenošanas pilnvaras, gan 

uzdevums iesaistīt ES struktūras un izglītot tās par pārskatatbildības garā īstenotu atbildīgu datu 

apstrādes praksi. Es šīs kompetences izmantošu pilnībā, neatkarīgi un objektīvi, precīzi 

koncentrējoties uz to, lai nodrošinātu labāko iespējamo aizsardzību cilvēkiem, kas ir EDAU 

uzdevums. 

Eiropas tiesībām — ne tikai klasiskajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, bet arī acquis 

communautaire kopumā — vajadzētu kļūt par etalonu jaunu noteikumu izstrādē visā pasaulē. 

Pašlaik ES ir ievērojama ietekme digitālās ekonomikas regulēšanā, bet mēs nevaram uzskatīt 

šo stāvokli par pašsaprotamu. Ja ļausim mūsu standartiem pazemināties, tad pasaules valstis 

arvien vairāk pievērsīsies citiem modeļiem, piemēram, tādiem kā Ķīnā vai tādiem, kas nākamo 

piecu gadu laikā, iespējams, parādīsies Indijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. 

EDAU praktiskās nostājas balstīsies uz manu priekšgājēju sasniegumiem. Šajā ziņā es apsolu 

zināmu turpināmību, tomēr mēs nevaram dusēt uz lauriem. Lūisa Kerola vārdiem sakot: 
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“Lai paliktu uz vietas, tev jāskrien, cik spēj, bet, lai tiktu mazliet uz priekšu, jāskrien vēl divreiz 

ātrāk!”. 

Es apzinos EDAU īpašo lomu Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) ietvaros — gan kā 

tās dalībniekam, gan kā sekretariāta nodrošinātājam, un to, ka šī loma ietver arī uzdevumu ar 

Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) nākamajos piecos gados panākt reālas izmaiņas 

praksē. Līdzās atbalsta sniegšanai EDAK priekšsēdētājam ar augstākā līmeņa administratoriem 

un aprīkojumu es savas kompetences ietvaros darīšu visu, lai palīdzētu EDAK gūt panākumus 

konsekventā un stingrā GDPR izpildes nodrošināšanā visā ES. 

Politikas līmenī es sniegšu Parlamentam, kā arī Padomei un Komisijai informētus un objektīvus 

padomus, kā risināt nākamo gadu lielākos uzdevumus, tostarp attiecībā uz AI sistēmu izstrādi 

un ieviešanu, biometriju un sejas atpazīšanu, blokķēžu un kvantu skaitļošanas un šifrēšanas 

tehnoloģiju attīstību — par visiem šiem elementiem datu aizsardzības noteikumi var sniegt 

svarīgus norādījumus, un tiem šādi norādījumi arī būtu jāsniedz. 

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? 

Viens no galvenajiem uzdevumiem Eiropas Savienības datu aizsardzības jomas reformā 

pēdējos gados ir bijis kādreizējā ES “trešā pīlāra” daudzskaitlīgo uzraudzības sistēmu 

pārstrukturēšana. ES likumdevējs ir panācis vēl lielāku konverģenci attiecībā uz noteikumiem 

par TI aģentūru veiktu datu sūtīšanu tiesībaizsardzības nolūkos (ar Tiesībaizsardzības direktīvas 

V nodaļu, Regulas (ES) 2018/1725 IX nodaļu, Eiropola regulas 25. pantu un Eurojust regulas 

56.–59. pantu). Es vienmēr esmu iestājies par šo noteikumu labāku saskaņošanu. Tomēr esmu 

arī aicinājis pieļaut zināmu elastību gadījumos, kad ir jāsaglabā varas dalīšana valsts līmenī (jo 

īpaši tiesu varas neatkarība) vai kad dažādu sūtīšanas instrumentu izmantošana var apmierināt 

aģentūras īpašās vajadzības tās pilnvaru īstenošanā. Vienlaikus es paturu prātā 2022. gada 30. 

aprīli kā termiņu attiecīgo tiesību aktu pārskatīšanai, kā tas noteikts Regulas (ES) 2018/1725 

98. pantā. Es uzskatu, ka mūsu mērķim vajadzētu būt šo dažādo pieeju apvienošanai, ja 

iespējams, ievērojot katra gadījuma īpašos apstākļus. 

EDAU rīcībā ir vairāki rīki TI aģentūru uzraudzībai un konsultāciju sniegšanai likumdevējam 

par to īstenotajām apstrādes darbībām. Tā kā biju atbildīgs par EDAU veikto uzraudzību un 

īstenošanu aizvadītajos četros gados, man bija arī iespēja pārbaudīt visus šos rīkus, ieskaitot 

norādes, ieteikumus un stingru to izpildi, vajadzības gadījumā neizslēdzot tādu darbību 

aizliegšanu, kurām nav atbilstoša juridiskā pamata. Līdzīgiem noteikumiem būs būtiska 

loma tādu ES iestāžu kā Eurojust vai Eiropas Prokuratūra (EPPO) uzraudzībā. Praksē EDAU 

darbības attiecībā uz Eiropolu pārāk daudz neatšķiras no darbībām attiecībā uz citām TI 

aģentūrām. Tāpēc es vēlētos darboties kā tieslietu un iekšlietu aģentūru uzraudzītājs, 

pievēršoties aicinājumiem panākt sistēmu sadarbspēju un risinot jautājumu par šo aģentūru 

veikto personas datu sūtīšanu trešām valstīm. Jo īpaši es ierosinu koncentrēties uz: 

a) tiesību aktu apspriešanu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. pantu, kas ir: 

(1) institucionāls aizsardzības līdzeklis, lai nodrošinātu atbilstību LESD 16. pantam 

un Hartas 7. un 8. pantam, tostarp attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem par 
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datu sūtīšanu tiesībaizsardzības nolūkos (sk. EDAU atzinumu 2/2018 par 

Eiropola datu sūtīšanu MENA valstīm); 

(2) rīks, kas veicina datu aizsardzības noteikumu konsekvenci dažādajos ES tiesību 

aktos, ieskaitot noteikumus par personas datu sūtīšanu trešām valstīm, 

b) uzraudzību un izpildes nodrošināšanu attiecībā uz datu aizsardzības noteikumu 

praktisku īstenošanu ES iestādēs, struktūrās un aģentūrās; 

c) EDAU līdzdalību Eiropas Datu aizsardzības padomes darbā, kuras uzdevums ir 

nodrošināt ES datu aizsardzības noteikumu konsekventu piemērošanu, turklāt ne tikai 

ar GDPR, bet arī ar Tiesībaizsardzības direktīvas starpniecību. 

Tiesībaizsardzības direktīva ir īpaši svarīga, jo TI aģentūras lielāko daļu operatīvo personas 

datu saņem no valstu kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šī direktīva. Līdz šim EDAK 

darbs šajā jomā ir bijis ierobežots. Manā vadībā EDAU turpinās strādāt, lai gatavotu turpmākus 

norādījumus attiecībā uz Tiesībaizsardzības direktīvas piemērošanu tiesībsargājošām iestādēm. 


