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1. Kan De redegøre for grundene til, at De har søgt stillingen, og hvorfor De mener, at De
er velegnet til at bestride den?

Jeg har gennem mit karriereforløb kunnet udvikle et "360 graders" syn på databeskyttelse,
som jeg har arbejdet med de sidste 20 år. Jeg beskæftigede mig først med området ud fra
lovgivers synsvinkel, i Nationalforsamlingen, under arbejdet med gennemførelsen af direktivet
95/46, men også med forskellige lovforslag, herunder det, der førte til oprettelsen af registret
over sexforbrydere. I Nationalforsamlingen lærte jeg som administrator med en streng
neutralitetsforpligtelse at arbejde med folkevalgte politikere på tværs af det politiske
spektrum og at forhandle om kompromisløsninger i forbindelse med lovtekster. Jeg udførte
samme opgave med Europa-Kommissionens tjenestegrene, da vi arbejdede på de første udgaver
af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Og denne erfaring med at rådgive
lovgiver forekommer mig at være særlig relevant for Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse (EDPS) i forholdet til Parlamentet og Rådet.

Endvidere oprettede jeg som generalsekretær for den franske datatilsynsmyndighed (CNIL) på
grundlag af denne gennemførelse det "nye CNIL" med vidtrækkende nye og varierede
beføjelser. CNIL's organisation og procedurer blev ændret, udøvelsen af håndhævelses-
og kontrolbeføjelser blev gjort mere sikker, der blev udviklet nye tjenester og værktøjer
for brugerne osv. Med henblik på at forklare de nye beføjelser førte jeg en ambitiøs
kommunikationspolitik, herunder på europæisk plan. I lyset af EDPS' nye opgaver er det min
opfattelse, at denne erfaring med forandringsledelse, management, gennemførelse af nye
beføjelser, streng budgetforvaltning, anvendelse af værktøjer og en stærk
kommunikationspolitik forekommer mig at være meget væsentlige for at kunne varetage
hvervet som EDPS.

Som medlem af energireguleringsudvalget (CRE) førte jeg tilsyn med udarbejdelsen af
rapporten om energinetoperatørernes dataforvaltning. Disse netoperatørers opgaver udvikler sig
hurtigt med indførelsen af "intelligente net" og den deraf følgende massive dataindsamling. Der
opstår således nye muligheder, men også nye risici som f.eks. cyberkriminalitet. Også her vil
jeg som EDPS kunne trække på erfaringen med at opbygge en ny lovgivningsmæssig ramme i
en strategisk industrisektor til gavn for den endelige forbruger og den digitale tillid.
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Som strategisk rådgiver for ICO (Information Commissioner's Office - UK) arbejder jeg i dag
med forbindelsen mellem regulering og innovation. Min rolle har siden 2016 været at
komme med forslag til oprettelse af en "sandkasse" og at støtte ICO i processen, indtil den er
taget i brug. Og denne debat om innovation til gavn for almenvellet vil skulle finde sted på
europæisk plan, navnlig i Parlamentet, bl.a. i lyset af de europæiske ambitioner inden for
kunstig intelligens. De overvejelser, jeg har gjort mig herom, såvel som mit
undervisningsarbejde og mine akademiske publikationer vil være nyttige med henblik på at
rådgive Parlamentet.

Endelig arbejder jeg i dag som advokat i et internationalt firma. Jeg rådgiver virksomheder om
spørgsmål vedrørende personoplysninger i forbindelse med udviklingen af deres innovative
projekter og deres forvaltning. Databeskyttelsesproblemet er ved at blive til en løftestang for
konkurrenceevne og differentiering mellem virksomheder. Det er også en større risikofaktor i
betragtning af størrelsen af de sanktioner, der er fastsat i GDPR. Udførelsen af min
rådgivningsopgave er derfor i dag endnu mere strategisk og multijurisdiktionel. Det
forekommer mig at være en nødvendig forudsætning for at kunne udføre EDPS' opgaver
ordentligt at kende og forstå virksomhedernes udfordringer og funktionsmåde indefra og
begrænsningerne og målene for deres digitale omstilling.

Dette varierede karriereforløb er en garanti for tværfaglig ekspertise, en strategisk vision for
udfordringerne og international åbenhed, men også pragmatisme. Mit karriereforløb beviser
min evne til at bygge "broer": mellem forskellige retlige discipliner, mellem jura og
teknologi, mellem jura og økonomi, mellem retssystemer i forskellige lande, mellem
institutioner og aktører, herunder politiske, somme tider med divergerende interesser, og
mellem kulturer. Karriereforløbet viser også mit engagement i udformningen af det
europæiske databeskyttelsesbegreb og min evne til at forsvare og fremme det på
internationalt plan. Dette engagement er også en udløber af min personlige herkomst, idet jeg
er halvt svensk gennem min mor, har rødder i det østlige Polen gennem min far og bærer navnet
på en italiensk by, hvor mine forfædre fandt tilflugt.

Endelig vil jeg tilføje, at uafhængighed er kernen i mit arbejdsliv. Det var tilfældet, da jeg
besluttede at vende tilbage til de uafhængige myndigheder CNIL og CRE. Og i dag har jeg som
advokat en etisk forpligtelse til uafhængighed. Men ud over hvad der følger af reglerne, måles
uafhængighed på ens handlinger: Mine akademiske artikler om retten til at blive glemt, der
går i samme retning som Domstolens afgørelse (C-507/17), eller mit nylige indlæg for
Domstolen om statslig overvågning (C-511/18) vidner om uafhængighed. Uafhængighed er en
krævende disciplin. Den skal omfatte dialog med alle berørte parter, da den ellers bliver til
et utilgængeligt autarki. Det er en sådan uafhængighed - krævende, men konstruktiv, åben,
men robust - som EDPS får brug for, og som jeg gerne vil stille til embedets og Deres tjeneste.

2. Kan De beskrive Deres vision for fremtiden for den myndighed, som De vil skulle lede
som EDPS, herunder de potentielle udfordringer, De forventer at møde, og Deres
prioriteter for denne uafhængige myndighed?

Med den hurtige udvikling inden for kunstig intelligens, selvlærende algoritmer og tingenes
internet står Europa over for nogle hidtil usete etiske udfordringer. Hvordan kan man regulere
algoritmer, der ændrer sig selv og somme tider synes at frigøre sig fra dem, der har skabt dem,
når mængden af data, der produceres, bliver fordoblet hver 24. måned? Hvordan kan man sikre,
at disse værktøjer, der invaderer vores hverdag, er gennemsigtige og forståelige? Hvordan kan
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man sikre, at de er objektive, og måle deres skævheder? Hvordan kan man korrigere dem, når
de er diskriminerende? Disse udfordringer er så meget desto vigtigere i betragtning af, at
Europa er klemt mellem to reguleringsmodeller: reguleringen i USA, hvor der ikke findes
nogen horisontal føderal lovgivning om data, og hvor det er domstolene eller den
sektorspecifikke tilsynsmyndighed, der griber ind efterfølgende, og reguleringen i Kina, der er
karakteriseret ved en statslig hypercentralisering af adgangen til data.

I denne geopolitiske situation på dataområdet, i denne digitale verden, der er ved at blive
skabt, skal Europa markere sig som den nye store aktør. Kommissionen har meddelt, at den
agter at fremlægge et forslag om kunstig intelligens inden for 100 dage. Og Europa har det,
der skal til for at kunne opfylde sine ambitioner, da det allerede har en robust retlig ramme
for opbygningen af denne nye regulering, nemlig GDPR. Forordningen fastsætter nogle
relevante principper, f.eks. om ansvarlighed, gennemsigtighed og personers ret til ikke at blive
genstand for en afgørelse, der udelukkende er truffet på grundlag af en automatiseret
behandling. Europa kan og skal på grundlag af GDPR nå frem til en etisk anvendelse af
kunstig intelligens, der er ansvarlig og til gavn for borgerne og for samfundet som helhed.
Og i forbindelse med opbygningen af denne europæiske og humanistiske tilgang til kunstig
intelligens har EDPS en vigtig rolle at spille som en rådgiver, der kommer med pragmatiske
og innovative forslag til Parlamentet, som navnlig er det sted, hvor denne europæiske tilgang
kan opbygges på demokratisk vis. Med hensyn til substansen kan det overvejes at indføre en
risikobaseret tilgang, der kan baseres på en ret til at eksperimentere, forbedrede certificerings-,
korrektions- og gennemsigtighedsmekanismer eller endog sporbarhed af de anvendte data og
algoritmer (hen imod et "pas" for data?). Det er den første store udfordring, som også skal løses
på internationalt plan. Og EDPS skal være talsmand for denne europæiske tilgang.

Den anden strategiske udfordring for EDPS udspringer af dataenes stigende værdi og
dataøkonomiens kompleksitet og skalerbarhed. Det bliver en forudsætning for at kunne
levere en rådgivning, der er relevant, smidig og proaktiv og ikke blot reaktiv, at man forstår
værdikæden og kan identificere de nye tendenser og de nye aktører. EDPS vil med henblik
herpå skulle intensivere det operationelle samarbejde med de europæiske myndigheder med
ansvar for konkurrence og med de nationale databeskyttelsesmyndigheder og udvikle
partnerskaber med forskningscentre inden for økonomi, cybersikkerhed og sociologi i
anvendelserne af teknologi. EDPS vil dog først og fremmest skulle øge sin egen kapacitet til at
foretage prospektive og teknologiske analyser og til at gribe ind ved at diversificere sine
medarbejderes profil, hvilket vil styrke EDPS's uafhængighed.

Jeg har en sådan erfaring med at opbygge en kapacitet til at foretage prospektive
teknologiske analyser, da jeg i CNIL oprettede ekspertlaboratoriet, et af de første i Europa,
og herved fik øget andelen af ingeniører fra 3 % til 10 % af personalet på seks år.
Databeskyttelsen kan nemlig ikke længere fungere i siloer. EDPS er nødt til at åbne sig mere
og skabe samling om et nyt strategisk projekt for at kunne være en relevant, proaktiv og
tværfaglig rådgiver for Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Og jeg forpligter mig til at
være med til at opbygge det i samråd med de berørte parter inden for seks måneder efter
tiltrædelsen, da uafhængighed ikke er lig med autarki.

Den tredje udfordring vedrører spørgsmålet om datadeling og -overførsel mellem stater,
herunder tredjelande, med henblik på bekæmpelse af kriminalitet. EU-Domstolen og
Parlamentet har indtaget nogle stærke holdninger, som EDPS vil kunne støtte sig til, både
i sin rådgivnings- og i sin kontrolfunktion (jf. spørgsmål 3).
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Den sidste udfordring, som EDPS vil stå over for, følger af rollen som tilsynsførende for EU-
institutionerne. EDPS skal være en forudsigelig, retfærdig og troværdig tilsynsførende.
EDPS skal med henblik herpå fortsat følge EU-institutionernes overholdelse af reglerne og
støtte dem i deres modningsproces, f.eks. ved at tilbyde dem nye
ansvarlighedsinstrumenter, såsom standardkontrakter for underentrepriser, eller
selvevalueringsværktøjer, tematiske praktiske vejledninger og grundig uddannelse inden for
cybersikkerhed. EDPS vil også skulle blive bedre til selv at foretage kontrol på stedet og af
dokumenter, der kræver specifikke færdigheder. Det ved jeg, fordi jeg oprettede CNIL's
kontroltjeneste. Endelig vil EDPS skulle offentliggøre sit årlige kontrolprogram og aflægge
rapport om dets gennemførelse, bl.a. for Parlamentet. Dette gælder også dets
troværdighed, både i og uden for EU.

For at tackle disse udfordringer vil EDPS få brug for Parlamentets fulde opbakning for at
opnå en forøgelse af dets ressourcer, som fortsat er utilstrækkelige i lyset af embedets opgaver
og udfordringer.

3. Hvordan agter De at udfylde den rolle, som EDPS er blevet juridisk tildelt med hensyn
til tilsynet med agenturerne for retlige og indre anliggender, og hvad mener De om
udveksling af personoplysninger fra og til RIA-agenturerne, navnlig hvad angår tilsyn
med overførsel af personoplysninger til tredjelande?

For at kunne kontrollere de europæiske rets- og politimyndigheders databehandling effektivt er
det en fordel at vide, hvordan det strafferetlige system, de retslige institutioner og de
tjenestegrene, der skal bekæmpe kriminalitet, fungerer. I den henseende mener jeg, at mine
erfaringer fra Nationalforsamlingens lovudvalg og CNIL (den franske tilsynsmyndighed) er
særlig relevante.

I lovudvalget var jeg ansvarlig for strafferet, kontrol med fængselsadministrationens budget og
persondatarettigheder. I denne forbindelse arbejdede jeg med al strafferetlig lovgivning i syv
år, navnlig med oprettelsen af en database og overvågningsordninger for grove sexforbrydere
("FIJAIS"-dossieret).

CNIL har længe været en af de eneste databeskyttelsesmyndigheder i Europa, der har
kompetence til at foretage både forudgående og efterfølgende kontrol vedrørende politiets og
retslige myndigheders registre. Derfor organiserede jeg som generalsekretær i 2008 og 2009
den første generelle kontrol af kriminalpolitiets register ("STIC") under de kompetente
offentlige anklageres tilsyn. På tidspunktet for denne kontrol indeholdt STIC oplysninger om
36 mio. mennesker. Kontrollen varede over et år og førte til 19 kontrolbesøg på stedet,
udsendelse af spørgeskemaer til 34 domstole, der stod for 50 % af den kriminelle aktivitet i
Frankrig, og tekniske forespørgsler om sikkerhedsforanstaltninger og sporbarheden af
forbindelser. Endvidere blev personers ret til at få adgang til politiets databehandlinger dengang
udelukkende udøvet "indirekte", dvs. at CNIL udøvede denne ret på vegne af den person, der
anmodede om det, hvilket i øvrigt også er muligt for EDPS i medfør af artikel 84 i forordning
2018/1725. Denne unikke erfaring med kontrol og udøvelse af retten til indirekte adgang
(næsten 4 000 anmodninger til CNIL om året) vil være særlig nyttig for mig som EDPS.

EDPS opererer inden for en kompleks retlig ramme, der vil udvikle sig i løbet af den næste
mandatperiode. På trods af vedtagelsen af forordning 2018/1725 og dens kapitel IX varierer
EDPS' beføjelser fortsat, da de er baseret på flere særlige retlige instrumenter. Dette gælder for
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de operationelle databehandlinger, der udføres af Europol, Eurojust eller Den Europæiske
Anklagemyndighed. EDPS' beføjelser er forskellige, da EDPS ikke kan pålægge administrative
bøder eller beordre suspension af internationale datastrømme eller rette advarsler til Den
Europæiske Anklagemyndighed. EDPS kan heller ikke pålægge Eurojust og Den Europæiske
Anklagemyndighed forbud mod behandling, i modsætning til Europol.

De nu gældende retssystemer gør det imidlertid muligt for EDPS at føre en krævende kontrol
med disse organer, hvilket er absolut nødvendigt under hensyntagen til de risici, der er
forbundet med behandlingen af sådanne data, og i betragtning af udsigten til
interoperabilitet mellem visse informationssystemer. Det er i forbindelse med dataoverførsler,
navnlig til tredjelande, at risiciene er størst, og at kontrollen skal udføres mest omhyggeligt. I
mangel af en afgørelse om beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed vedtaget af Kommissionen i
medfør af direktiv 2016/680 vil EDPS spille en afgørende rolle.

Denne kontrol er allerede indført for aftaler mellem Unionen og tredjelande om dataoverførsler
foretaget af Europol. Den vil skulle fortsætte med et konstant niveau af ihærdighed. For så vidt
angår Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed vil den tilsynsførende skulle bruge sine
kontrolbeføjelser til at sikre, at dataoverførslerne sker under overholdelse af reglerne i de
relevante forordninger og i overensstemmelse med EU-Domstolens krav. Risikoen for, at
de overførte data bliver brugt til andre formål i tredjelandene, er reel, og der vil skulle foretages
en streng kontrol i denne henseende.

For at undgå en fragmentering af kontrolsystemerne og dermed en svækkelse af
beskyttelsesniveauet for personoplysninger på dette meget følsomme område indeholder artikel
98 i forordning 2018/1725 en "rendezvousklausul" (senest den 30. april 2022). Denne klausul
opfordrer Kommissionen til at undersøge de særlige retsakter, sikre sig, at de er forenelige med
direktiv 2016/680, og identificere eventuelle forskelle, der har ført til en sådan fragmentering.
EDPS vil her spille en afgørende rolle med at dele erfaringer og rådgive Kommissionen, Rådet
og Parlamentet.

Det er efter min opfattelse med henblik herpå meget vigtigt, at EDPS i)fra begyndelsen af
2020 planlægger et flerårigt kontrolprogram, der indgår i årsprogrammet (se svaret på
spørgsmål 2), ii)får større kompetence og flere ressourcer til sine kontrolbesøg på stedet,
iii)udvikler en omfattende koordinering med de nationale databeskyttelsesmyndigheder
under hensyntagen til den "blandede" karakter af de data, der behandles af de pågældende
organer, iv)rapporterer mere eksplicit og særskilt om sin tilsynsopgave og v) udvikler særlige
støtteværktøjer og værktøjer til overholdelse af reglerne i samarbejde med de pågældende
organers hold.


