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1. Varför har du sökt denna befattning och varför menar du att du är lämplig för den?

När jag 2014 meddelade LIBE-utskottet min kandidatur till befattningen som biträdande
datatillsynsman förklarade jag de värden som låg till grund för mitt åtagande att skydda de
grundläggande rättigheterna i EU. Jag växte upp i ett odemokratiskt land under en period av
stora omvälvningar. Jag kommer aldrig att glömma vilka effekter en övervakningsstat och
undantagstillstånd har på vanliga människor: den iskalla känslan av att veta att dina privata
brev och telefonsamtal rutinmässigt kontrolleras av myndigheterna med hänvisning till
”säkerheten” och för ”samhällets bästa”. Jag vet av egen erfarenhet hur dyrbar och bräcklig
den personliga friheten och värdigheten kan vara.

I dag, fem år senare, håller jag dessa värden lika högt. Men utöver detta har jag nu skaffat mig
ovärderliga erfarenheter av att tillämpa dessa värden på en ledande befattning vid en
EU-institution. Dataskyddsreglerna i EU är inte bara till för att säkerställa en rättvis och
respektfull behandling för enskilda personer; de syftar också till att främja det överordnade
allmänintresset i EU, särskilt genom att bygga upp ett förtroende för den inre marknadens
integritet. Det har därför varit ett stort privilegium att försöka tillmötesgå personer som har
anledning att vara missnöjda med hur ett EU-organ har hanterat deras personuppgifter och att
utbilda ledningen i dessa organ om vilket ansvar de har för sina handlingar. Detta är en central
del av den allmänna dataskyddsförordningen och förordning 2018/1725.

Under mitt yrkesliv har jag arbetat i den privata sektorn och sysslat med att utvinna data och
att upptäcka samband mellan datamängder. Jag har 25 års erfarenhet av
informationshantering ur ett akademiskt perspektiv, men jag har också arbetat i över ett
årtionde med att tillämpa principerna i praktiken inom nationell offentlig förvaltning.

I början av 2015, under de första hundra dagarna av vårt mandat, utvecklade Giovanni
Buttarelli och jag själv en tredelad strategi för dataskyddet i den digitala tidsåldern. Syftet var
att skapa globala partnerskap och öppna ett nytt kapitel för dataskyddet i EU. Detta har varit
en idealisk förberedelse för mig, och jag är nu redo att ta vår myndighet till en ny nivå av
ledarskap och bygga upp en smart och innovativ offentlig förvaltning. Jag vill föregå med
gott exempel och utnyttja de synergieffekter som står till förfogande för Europeiska
datatillsynsmannen, med sin unika placering i centrum av EU:s institutionella struktur och
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bland dem som arbetar med dataskyddsfrågor. Jag tänker utnyttja denna privilegierade
ställning för att ta itu med samhälls- och teknikutmaningarna under 2020-talet. Detta kommer
att bli mitt sätt att bidra till Europatanken.

Slutligen har det blivit en viktig del av datatillsynsmannens dagliga verksamhet att förstå och
förklara konsekvenserna av ny teknik. Inte bara i min yrkesroll, utan även som förälder till
två unga döttrar som ingår i 2000-talets ”generation Z” av ”digitalt infödda”, är jag fast
besluten att se till att digitaliseringen av samhället och ekonomin sker i allas intresse, särskilt
de kommande generationernas. Under mitt ledarskap kommer datatillsynsmannen inte bara att
ta upp artificiell intelligens eller sakernas internet, utan även utforska vilken roll den
personliga integriteten kommer att spela i en tidsålder av kvantdatorer, transhumanism, nya
gränssnitt mellan människa och dator och en allestädes närvarande lagring av data.

2. Kan du beskriva din framtidsvision för den myndighet som du skulle leda som
datatillsynsman, inbegripet eventuella utmaningar som du förväntar dig och dina
prioriteringar för denna oberoende myndighet?

Under min tid som student var jag direktör för it-frågor i European Law Students’
Association. Detta inspirerade mig till en vision som uttrycks i föreningens motto: ”En
rättvis värld där det finns respekt för den mänskliga värdigheten och den kulturella
mångfalden”. Detta är inte bara en romantisk inställning; det har varit drivkraften för all min
verksamhet, från mina första erfarenheter inom den privata sektorn och i den akademiska
världen till min gärning inom offentlig förvaltning, både på nationell och europeisk nivå.
Denna vision är också källan till min tro på det europeiska projektet. Jag har en stark
övertygelse om att datatillsynsmannen bör bidra till att skapa en rättvis värld.
Rättsstatsprincipen och den mänskliga värdigheten bör stå i centrum, och vi måste alltid
komma ihåg att vi inte skyddar uppgifter, utan människan som berörs av uppgifterna. Vidare
bör vi respektera den kulturella mångfalden i Europa och ta hänsyn till kulturella och juridiska
skillnader när vi söker globala lösningar för integritetsskydd.

Den europeiska förvaltningen bör vara smart och innovativ. Det bör vara möjligt att
anpassa ny teknik och nya affärsmodeller och använda dem också för att göra dataskyddet
smartare och modernare. På samma sätt vill jag att datatillsynsmannen själv ska bli smartare
och fullt ut utnyttja den senaste tekniken, lyssna på ett brett spektrum av intressenter från
branschen, det civila samhället och den akademiska världen beträffande de ”bästa och sämsta
i klassen” när det gäller användningen av personuppgifter, skapa en progressiv och dynamisk
ledningskultur samt värdesätta och främja de olika talanger som finns bland dem som arbetar
för myndigheten. I och med förordning 2018/1725 har datatillsynsmannen fått en rad
kraftfulla befogenheter till sitt förfogande, men även uppgiften att engagera och utbilda EU-
organen i fråga om ansvarsfull databehandling i en anda av öppenhet. Jag kommer att
använda dessa befogenheter fullt ut utan att frukta eller gynna någon part, men med ett tydligt
fokus på att säkerställa det bästa resultatet för de enskilda personer som datatillsynsmannen
finns till för att skydda.

EU-rätten – inte bara de klassiska rättsakterna om dataskydd utan hela regelverket – bör vara
ett riktmärke för alla nya regleringar runt om i världen. För närvarande har EU ett betydande
inflytande på regleringen av den digitala ekonomin, men vi kan inte ta denna ställning för
given. Om vi låter våra standarder halka efter kommer andra länder i världen i allt högre grad
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att titta på andra modeller, såsom Kinas eller de modeller som sannolikt kommer att dyka upp
i Indien och USA under de kommande fem åren.

Datatillsynsmannens praktiska ställningstaganden kommer att bygga på det som mina
föregångare har uppnått. I detta avseende föreslår jag en viss kontinuitet, men vi kan inte
bara vila på våra lagrar. För att parafrasera Lewis Carroll: ”Vi måste springa så fort vi kan
bara för att inte bli efter, och om vi vill komma någonvart måste vi springa dubbelt så fort
som det.”

Jag är medveten om datatillsynsmannens särskilda roll inom Europeiska dataskyddsstyrelsen i
egenskap av ledamot och värd för sekretariatet. I detta ingår att se till att den allmänna
dataskyddsförordningen får en praktisk betydelse under de kommande fem åren. Förutom att
bistå dataskyddsstyrelsens ordförande med handläggare och utrustning av högsta klass
kommer jag att göra allt som står i min makt för att hjälpa dataskyddsstyrelsen att uppnå ett
konsekvent och kraftfullt genomförande av den allmänna dataskyddsförordningen i hela EU.

På policynivå kommer jag att förse parlamentet, liksom rådet och kommissionen, med väl
underbyggda och objektiva råd om hur man ska hantera de största utmaningarna under de
kommande åren, däribland utvecklingen och utrullningen av AI-system, biometriska system
och ansiktsigenkänning samt blockkedje-, kvantdator- och krypteringsteknik. I samtliga dessa
fall kan och bör dataskyddsreglerna ge viktig vägledning.

3. Hur avser du att fullgöra den roll som datatillsynsmannen tilldelats juridiskt när det
gäller tillsynen av byråerna på området rättsliga och inrikes frågor (RIF)? Vad anser du
om utbyte av personuppgifter mellan dessa byråer, särskilt när det gäller tillsynen av
överföringar av personuppgifter till tredjeländer?

En av de största utmaningarna med dataskyddsreformen i EU under de senaste åren har varit
att omstrukturera överflödet av övervakningssystem inom EU:s tidigare ”tredje pelare”. EU-
lagstiftaren har uppnått ytterligare konvergens i fråga om bestämmelserna om RIF-byråernas
överföring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål (i och med kapitel V i direktivet om
dataskydd vid brottsbekämpning, kapitel IX i förordning 2018/1725, artikel 25 i
Europolförordningen och artiklarna 56–59 i Eurojustförordningen). Jag har alltid
argumenterat för ytterligare konsekvens mellan dessa bestämmelser. Men jag har också
efterlyst en viss flexibilitet där det är nödvändigt att bevara maktfördelningen på nationell
nivå (särskilt rättsväsendets oberoende) eller där användningen av flera olika
överföringsverktyg kanske uppfyller ett organs specifika behov för att utöva sitt mandat.
Samtidigt är jag medveten om tidsfristen den 30 april 2022 för den översyn av den relevanta
lagstiftningen som anges i artikel 98 i förordning 2018/1725. Jag anser att vårt mål bör
vara att slå ihop alla dessa strategier, om det är möjligt och med respekt för de särskilda
omständigheterna i varje enskilt fall.

Datatillsynsmannen har flera verktyg till sitt förfogande för att övervaka RIF-byråerna och ge
råd till lagstiftaren angående deras uppgiftsbehandling. Under de senaste fyra åren har jag
varit ansvarig hos datatillsynsmannen för tillsyn och kontroll av efterlevnaden, och jag har då
kunnat testa alla dessa verktyg, däribland rådgivning, rekommendationer och strikt
efterlevnad av dessa. Jag har heller inte dragit mig för att förbjuda aktiviteter som saknat
en korrekt rättslig grund, där det har varit nödvändigt. Liknande regler kommer att spela
en viktig roll i tillsynen av EU-institutioner som Eurojust och Europeiska
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åklagarmyndigheten. I praktiken skiljer sig datatillsynsmannens åtgärder med avseende på
Europol inte alltför mycket från de övriga RIF-byråerna. Jag skulle därför vilja fungera som
tillsynsmyndighet för RIF-byråerna och granska begäranden om driftskompatibilitet för
system och överföringar av personuppgifter från dessa byråer till tredjeländer. Jag skulle
särskilt vilja inrikta mig på följande:

a) Lagstiftningssamråden enligt artikel 42 i förordning 2018/1725:

1) En institutionell skyddsåtgärd som säkerställer efterlevnad av artikel 16 i EUF-
fördraget och artiklarna 7 och 8 i stadgan, även för internationella avtal om
överföring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål (se datatillsynsmannens
yttrande nr 2/2018 om överföring av Europoluppgifter till länder i Mellanöstern
och Nordafrika).

2) Ett verktyg som främjar konsekvens mellan dataskyddsbestämmelserna i de olika
EU-rättsakterna, däribland bestämmelserna om överföring av personuppgifter till
tredjeländer.

b) Tillsyn och kontroll av efterlevnaden i fråga om hur EU:s institutioner, organ och
byråer i praktiken genomför datasskyddsreglerna.

c) Datatillsynsmannens deltagande i Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete med
att säkerställa en konsekvent tillämpning av EU:s datasskyddsregler, inte bara den
allmänna dataskyddsförordningen utan även direktivet om dataskydd vid
brottsbekämpning.

Det senare är särskilt relevant, eftersom RIF-byråerna får de flesta av sina operativa
personuppgifter från nationella behöriga myndigheter, som omfattas av direktivet om
dataskydd vid brottsbekämpning. Hittills har dataskyddsstyrelsens arbete på detta område
varit begränsat. Under mitt ledarskap kommer datatillsynsmannen att fortsätta att arbeta för
ytterligare vägledning om direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning för de
brottsbekämpande myndigheterna.


