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Seduta ta' smigħ tal-kandidat Wojciech Rafal WIEWIÓROWSKI 

1. Tista' jekk jogħġbok tiddeskrivi r-raġunijiet għall-applikazzjoni tiegħek għal din il-

kariga u għaliex tqis lilek innifsek adattat għaliha?  

Meta ppreżentajt ruħi quddiem il-Kumitat LIBE fl-2014 bħala kandidat għall-kariga ta' 

Assistent Kontrollur, spjegajt il-valuri li jsejsu l-impenn tiegħi favur is-salvagwardja tad-

drittijiet fundamentali fl-UE. Kbirt f'pajjiż mhux demokratiku f'perjodu ta' taqlib kbir. Qatt 

m'jien se ninsa l-impatt li Stat polizjesk u l-liġi marzjali għandhom fuq in-nies komuni: l-effett 

dissważiv tal-fatt li tkun taf li l-korrispondenza privata u t-telefonati privati tiegħek qed jiġu 

kkontrollati regolarment mill-awtoritajiet f'ġieħ "is-sigurtà" u "għall-benefiċċju tas-soċjetà". 

Minħabba l-esperjenza personali li għext, napprezza kemm huma prezzjużi u fraġli l-libertà u 

d-dinjità tal-individwu. 

Illum, ħames snin wara, dawk il-valuri għadhom l-istess. Iżda, minbarra dan, issa għandi l-

esperjenza ta' siwi kbir tal-applikazzjoni ta' dawn il-valuri minn pożizzjoni ta' tmexxija ta' 

istituzzjoni tal-UE. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data fl-UE jeżistu mhux biss biex jiżguraw 

li l-individwi jiġu ttrattati b'mod ekwu u b'rispett; għandhom l-għan ukoll li jippromwovu l-

interess pubbliku ġenerali Ewropew, speċjalment permezz tat-tisħiħ tal-fiduċja fl-integrità tas-

suq intern tal-UE. Għalhekk kien privileġġ kbir li nipprova nissodisfa t-talbiet ta' individwi li 

kellhom għalfejn jilmentaw dwar il-ġestjoni tad-data tagħhom minn korp tal-UE, u li neduka lil 

dawk li jmexxu dawn il-korpi biex ikunu responsabbli għal għemilhom, billi dan huwa 

komponent fundamentali tal-GDPR u tar-Regolament 2018/1725. 

Fil-karriera tiegħi sal-lum, ħdimt fis-settur privat u kont involut fl-estrazzjoni ta' data kif ukoll 

fit-tiftix ta' korrelazzjonijiet bejn settijiet ta' data. Għandi 25 sena esperjenza fi kwistjonijiet 

ta' ġestjoni tal-informazzjoni minn perspettiva akkademika, iżda ħdimt ukoll għal aktar minn 

għaxar snin biex nimplimenta l-prinċipji fil-prattika fis-servizz pubbliku nazzjonali. 

Fil-bidu tal-2015, fl-ewwel 100 jum tal-mandat tagħna, Giovanni Buttarelli u jien żviluppajna 

strateġija fuq tliet livelli biex nieħdu l-protezzjoni tad-data fl-era diġitali, billi ħloqna sħubijiet 

globali u ftaħna kapitlu ġdid għall-protezzjoni tad-data fl-UE. Din kienet fażi ta' tħejjija ideali 

għalija biex issa nwassal lill-awtorità tagħna għal livell ġdid ta' tmexxija, permezz tal-bini ta' 

amministrazzjoni pubblika intelliġenti u innovattiva. Biħsiebni mmexxi bl-eżempju u 

nisfrutta s-sinerġiji disponibbli għall-EDPS bil-pożizzjoni unika tiegħu fil-qalba tal-arkitettura 
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istituzzjonali tal-UE kif ukoll tal-komunità tal-protezzjoni tad-data. Biħsiebni nuża din il-

pożizzjoni privileġġjata biex ngħin fl-indirizzar tal-isfidi soċjetali u tekniċi tat-tielet deċennju 

tas-seklu 21. Dan ikun il-mod tiegħi kif naqdi l-idea tal-Ewropea. 

Fl-aħħar nett, li nifhmu u nispjegaw l-implikazzjonijiet tat-teknoloġiji emerġenti saru 

element kruċjali tal-funzjonijiet ta' kuljum tal-EDPS. Mhux biss fil-kapaċità professjonali 

tiegħi, iżda anki bħala ġenitur ta' żewġ bniet żgħar, li huma parti mill-"Ġenerazzjoni Z" 

ta' nattivi diġitali tas-seklu 21, jien impenjat li niżgura li d-diġitizzazzjoni tas-soċjetà u tal-

ekonomija taħdem fl-interess ta' kulħadd u, speċjalment, tal-ġenerazzjonijiet futuri. Taħt it-

tmexxija tiegħi, l-EDPS jindirizza mhux biss l-intelliġenza artifiċjali jew l-Internet tal-Oġġetti, 

iżda jkun jista' jifhem ukoll xi rwol se jkollha il-privatezza fl-era tal-quantum computing, tat-

transumaniżmu, tal-interazzjoni bejn il-bnedmin u l-kompjuters u tal-ħżin tad-data universali. 

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?  

Fiż-żmien meta kont student, kont id-Direttur għall-IT tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Istudenti 

tal-Liġi. Dan nissel fija viżjoni espressa fid-"Dikjarazzjoni tal-Prinċipji" tal-Assoċjazzjoni: 

"Dinja ġusta li fiha jeżisti r-rispett għad-dinjità tal-bniedem u għad-diversità kulturali". 

Din mhijiex biss idea romantika; kienet l-ixprun tal-attivitajiet kollha tiegħi, mill-esperjenza 

inizjali tiegħi fis-settur privat u fis-settur akkademiku għas-servizz tiegħi fl-amministrazzjoni 

pubblika kemm f'livell nazzjonali kif ukoll f'livell Ewropew. Din il-viżjoni hija wkoll is-sors 

tat-twemmin tiegħi fil-proġett Ewropew. Nemmen bil-qawwa li l-EDPS għandu 

jikkontribwixxi biex tinbena dinja ġusta. L-istat tad-dritt u d-dinjità tal-bniedem għandhom 

ikunu fiċ-ċentru, filwaqt li dejjem niftakru li m'aħniex qed nipproteġu d-data iżda lill-bniedem 

li d-data tappartjeni lilu. Barra minn hekk, għandna nirrispettaw id-diversità kulturali tal-

Ewropej, filwaqt li nqisu d-differenzi kulturali u ġuridiċi aħna u nippruvaw insibu soluzzjonijiet 

globali rigward il-protezzjoni tal-privatezza. 

L-amministrazzjoni Ewropea għandha tkun intelliġenti u innovattiva. Għandha tkun kapaċi 

tadatta teknoloġiji u mudelli kummerċjali ġodda u tużahom ukoll biex il-protezzjoni tad-data 

ssir aktar intelliġenti u moderna. Bl-istess mod li rrid li l-EDPS ikun iktar intelliġenti: bl-użu 

sħiħ tal-aħħar teknoloġiji, billi jisma' lil firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati mill-industrija, 

mis-soċjetà ċivili u mis-settur akkademiku dwar "l-aqwa u l-agħar fis-settur" fir-rigward tal-

użu tad-data personali, it-trawwim ta' kultura ta' maniġment progressiva u dinamika, u l-

apprezzament u l-iżvilupp tad-diversi talenti tal-persuni li jaħdmu għall-awtorità. Ir-

Regolament 2018/1725 ta lill-EDPS ġabra soda ta' setgħat biex jinforza iżda anke biex jinvolvi 

u jeduka lill-korpi tal-UE dwar prattiki responsabbli rigward id-data fi spirtu ta' akkontabilità. 

Se nuża dawn il-kompetenzi b'effett sħiħ u b'mod imparzjali, iżda b'enfasi ċara fuq l-iżgurar tal-

aħjar eżitu għall-individwi li l-EDPS qiegħed hemm biex jipproteġi. 

Id-dritt Ewropew - mhux biss il-protezzjoni tad-data tradizzjonali iżda l-acquis 

communautaire kollu - għandu jkun punt ta' riferiment għar-regolamenti l-ġodda kollha 

madwar id-dinja. Attwalment, l-UE għandha influwenza konsiderevoli fir-regolamentazzjoni 

tal-ekonomija diġitali, iżda ma nistgħux inqisu din il-pożizzjoni bħala xi ħaġa fatta. Jekk inħallu 

l-livell tal-istandards tagħna jonqos, il-pajjiżi fid-dinja jibdew iħarsu aktar lejn mudelli oħra, 
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bħal dawk taċ-Ċina jew il-mudelli li x'aktarx jiżviluppaw fl-Indja u fl-Istati Uniti matul il-ħames 

snin li ġejjin. 

Il-pożizzjonijiet prattiċi tal-EDPS se jkunu msejsa fuq il-kisbiet tal-predeċessuri tiegħi. F'dan 

is-sens, nipproponi ċerta kontinwità, iżda ma nistgħux noqogħdu b'idejna fuq żaqqna. Kif 

qal Lewis Carroll, "Irridu niġru b'kemm għandna saħħa, sempliċement biex nibqgħu fejn 

qegħdin, u jekk irridu nilħqu l-objettiv tagħna, irridu niġru daqs kemm qed niġru darbtejn". 

Jiena konxju tar-rwol speċjali tal-EDPS fi ħdan l-EDPB, bħala membru u kollaboratur tas-

Segretarjat, li jinkludi l-iżgurar li l-GDPR jagħmel differenza fil-prattika fil-ħames snin li 

ġejjin. Minbarra li nappoġġja lill-President tal-EDPB b'amministraturi u b'tagħmir tal-iprem 

kwalità, se nagħmel dak kollu li nista' fil-limiti tal-kompetenzi tiegħi biex ngħin lill-EDPB 

jirnexxi fl-għoti ta' infurzar konsistenti u robust tal-GDPR fl-UE kollha. 

Fuq livell ta' politika, se nagħti lil dan il-Parlament, kif ukoll lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, 

pariri infurmati u oġġettivi dwar kif għandhom jirreaġixxu għall-ikbar sfidi tas-snin li ġejjin, 

inkluż l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' sistemi ta' intelliġenza artifiċjali, bijometrika u 

rikonoxximent tal-wiċċ, blockchain u quantum computing u tekniki ta' kriptaġġ – li għal dawn 

kollha r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data jistgħu u għandhom jipprovdu gwida importanti. 

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? 

Waħda mill-isfidi ewlenin tar-riforma tal-protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea fis-snin 

riċenti kienet ir-ristrutturar tal-għadd kbir ta' sistemi ta' superviżjoni f'dak li kien it-"Tielet 

Pilastru" tal-UE. Il-leġiżlatur tal-UE kiseb konverġenza akbar tad-dispożizzjonijiet dwar it-

trasferimenti ta' data għal skopijiet ta' infurzar tad-data mill-aġenziji tal-ĠAI (bil-Kapitolu V 

tad-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi, il-Kapitolu IX tar-Regolament 2018/1725, l-Artikolu 25 

tar-Regolament dwar il-Europol u l-Artikoli 56-59 tar-Regolament dwar il-Eurojust). Jiena 

dejjem kont favur konsistenza akbar ta' 

dawk id-dispożizzjonijiet. Iżda appellajt ukoll biex ikun hemm ċerta flessibbiltà, meta din tkun 

meħtieġa biex titħares is-separazzjoni tal-poteri f'livell nazzjonali (speċjalment l-indipendenza 

tas-setgħa ġudizzjarja) jew meta l-użu ta' għodod ta' trasferiment differenti jista' jissodisfa 

ħtiġijiet speċifiċi biex aġenzija teżerċita l-mandat tagħha. Fl-istess waqt, jiena konxju tal-

iskadenza tat-30 ta' April 2022 għar-rieżami tal-leġiżlazzjoni rilevanti stabbilita fl-Artikolu 98 

tar-Regolament 2018/1725. Jien tal-fehma li l-għan tagħna għandu jkun li nwaħħdu din il-

multipliċità ta' approċċi, jekk ikun possibbli, u filwaqt li nirrispettaw iċ-ċirkustanzi 

speċjali ta' kull każ. 

L-EDPS għandu diversi għodod għad-dispożizzjoni tiegħu għas-superviżjoni tal-aġenziji tal-

ĠAI u biex jagħti assistenza lil-leġiżlatur dwar l-attivitajiet ta' pproċessar tiegħu. Peress li, għal 

dawn l-aħħar erba' snin, kont responsabbli għas-superviżjoni u l-infurzar fl-EDPS, stajt nittestja 

dawn l-għodod kollha, inklużi l-pariri, ir-rakkomandazzjonijiet u l-infurzar rigoruż 

tagħhom, mingħajr l-esklużjoni, meta tkun meħtieġa, tal-projbizzjoni tal-operazzjonijiet li 

ma jkollhomx il-bażi ġuridika xierqa. Regoli simili se jkollhom rwol essenzjali fis-

superviżjoni ta' istituzzjonijiet tal-UE bħall-Eurojust jew l-UPPE. Fil-prattika, l-azzjonijiet tal-
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EDPS li jikkonċernaw il-Europol ma jvarjawx wisq mill-aġenziji l-oħra tal-ĠAI. Għalhekk, 

nixtieq inservi bħala superviżur tal-aġenziji tal-ĠAI, filwaqt li nindirizza talbiet għall-

interoperabbiltà tas-sistemi u għat-trasferibbiltà ta' data personali minn dawk l-aġenziji lil 

pajjiżi terzi. B'mod partikolari, nipproponi li ssir enfasi fuq: 

(a) Il-konsultazzjonijiet leġiżlattivi skont l-Artikolu 42 tar-Regolament 2018/1725: 

(1) salvagwardja istituzzjonali biex tiġi żgurata l-konformità mal-Artikolu 16 tat-

TFUE u l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta, inkluż għal ftehimiet internazzjonali għal 

trasferiment ta' data għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi (ara l-Opinjoni 2/2018 tal-

EDPS dwar it-trasferiment ta' data bejn il-Europol u l-pajjiżi MENA); 

(2) għodda biex tippromwovi l-konsistenza tad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni 

tad-data fid-diversi atti ġuridiċi tal-UE, inkluż għal dispożizzjonijiet dwar 

trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi; 

(b) Superviżjoni u infurzar tal-implimentazzjoni fil-prattika tar-regoli dwar il-

protezzjoni tad-data mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE; 

(c)   Il-parteċipazzjoni tal-EDPS fix-xogħol tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data inkarigat biex jiżgura l-applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-UE dwar il-

protezzjoni tad-data, mhux biss bil-GDPR iżda anke bid-Direttiva dwar l-Infurzar tal-

Liġi. 

Tal-aħħar hija partikolarment rilevanti peress li l-aġenziji tal-ĠAI jirċievu l-biċċa l-kbira tad-

data personali operattiva tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li huma soġġetti 

għad-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi. Sal-lum, il-ħidma tal-EDPB f'dan il-qasam kienet 

limitata. Taħt it-tmexxija tiegħi, l-EDPS ikompli jaħdem favur aktar gwida rigward id-Direttiva 

dwar l-Infurzar tal-Liġi għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. 


