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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Понеделник, 20 октомври 2014 г., 19:00 – 22:30 ч.
Европейски парламент

СТРАСБУРГ

Изслушване на кандидатката Ноел ЛЬОНОАР

– Бихте ли могли, моля, да опишете причините, поради които се кандидатирате за 
този пост, и защо считате, че сте подходящ кандидат за него?

По същество, мотивацията ми се опира на три важни елемента. 

Първо, вълнува ме взаимодействието между правата на човека, науката и технологията, 

тъй като то е основа на модерните демокрации. 

Освен това бих желала да поставя своите признати експертни знания и практически 

опит в областта на защитата на данните в услуга на общия европейски интерес и на 

институциите, които го представляват. Вярвам, че Европа е способна да предложи 

модел за граждани в едно глобално информационно общество. 

И накрая, европейските институции трябва да служат за пример в зачитането на 

нормите за защитата на данните и в това е смисълът на надзорната роля на ЕНОЗД.  

Защо смятам, че съм подходящ кандидат за този пост: 

а) Винаги съм се доказвала като особено независима, по-специално като 

административен съдия и конституционен съдия. Като министър по европейските 

въпроси бях считана за „представител на гражданското общество“, а не за политик. 

Политическата кариера за мен беше възможна, но аз не я избрах. Аз съм юрист, който е 

горещ защитник на правата на човека и се вълнува от взаимодействието между тези 

права и технологиите.  

б)  Специалист съм в областта на защитата на данните, като съм имала възможност да 

следя развитието в тази област от гласуването на френския закон от 1978 г. и на 

Националната комисия за информатика и свободи (CNIL) – в чиито първи стъпки взех 

участие – до сегашния момент, когато като съдружник в международна адвокатска 

кантора управлявам практикуващата група в Париж по въпросите на правото за защита 
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на данните. Отбелязвам, че все още не са много жените, които са станали партньори в 

международни адвокатски кантори, а още по-малко са жените партньори, които са 

ръководители на отдел. 

в) Познати са ми вътрешните аспекти на работата на публичните институции, тъй като 

съм работила и в трите сфери: законодателната (администратор в Сената и отговорник 

по въпросите на етиката в Националното събрание на Франция), изпълнителната (в 

кабинет на правосъден министър и министерство) и съдебната (Държавен съвет, 

Конституционен съд и Адвокатска колегия). В CNIL се запознах като вътрешно лице и 

с работата на независимите административни органи. 

в) Отвореността към международната среда и разнообразието на културите винаги са 

били в центъра на моите интереси като европеец и гражданин на света. В рамките на 

моите задължения като председател на Европейската група за етика в науката и новите 

технологии и на Международния комитет по биоетика на ЮНЕСКО и в рамките на  

преподавателската ми дейност в Колумбийския университет (САЩ), в 

Университетския колеж в Лондон (UCL) и понастоящем във Висшето училище по 

търговия (HEC) в Париж се срещам с млади хора от всякакви националности. 

На тези основания (независимост, техническа компетентност, управление на висши 

органи и умение за комуникация с другите) считам, че кандидатурата ми е особено 

убедителна и силна.  

– Бихте ли могли да представите Вашите идеи за надзорната функция на ЕНОЗД? 
Как виждате надзорната роля на ЕНОЗД по отношение на дейностите по 
обработка от страна на институциите и органите на ЕС и как възнамерявате да 
използвате правомощията за намеса на ЕНОЗД, за да наложите спазването на 
нормите? 

Трябва да се постави акцент върху надзорната роля на ЕНОЗД, защото доверието 
в администрацията зависи от нея. 
В рамките на текущата реформа трябва да се акцентира върху последващия надзор, 
като същевременно се запазят предварителните изисквания за обработката на 
чувствителни данни, по-специално в сферите на полицейската работа, правосъдието и 
здравеопазването.  Би следвало да се изготви годишна одитна програма (по-специално 
относно рисковете за неприкосновеността на личния живот, физическата сигурност и 
вътрешния контрол) съгласно критерии, свързани с конкретния сектор и с 
чувствителността на данните, без да се изключват внезапните проверки (напр. в случай 
на изтичане на данни). Особено внимание трябва да се обръща на това, органи извън 
ЕС да нямат пряк достъп до данните на ЕС извън механизмите за взаимопомощ. 
ЕНОЗД следва да укрепи своите експертни познания в областта на надзора над 
обработката на данни, свързана с правосъдието и вътрешните работи (Евродак, ШИС ІІ, 
ВИС, Европол и т.н.), като същевременно отчита последиците за защитата на 
неприкосновеността на личния живот и основните свободи от установената съдебна 
практика на равнището на европейските съдилища (Съда на ЕС, ЕСПЧ) и на равнището 
на националните конституционни съдилища. 
Надзорната роля на ЕНОЗД предполага укрепване на ролята и компетенциите на 
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длъжностните лица по защита на данните (ДЛЗД). Следва да им се дадат инструменти, 
които да помогнат за обучение на персонала (програми за осигуряване на спазването и 
електронно обучение) и службите на ЕНОЗД да са в състояние да отговарят 
своевременно на техните въпроси (напр. когато им бъде представено заявление за 
достъп, какъв отговор да дадат, за да спазят нормите за защита на данните). ДЛЗД 
трябва да бъдат стимулирани да уведомяват систематично за констатираните 
инциденти. ЕНОЗД следва да разработи прост и разбираем  „Наръчник за добри 
практики“. 
Разследването на жалбите трябва да бъде официално регламентирано. Следва да се 
установи по-официална връзка с Омбудсмана за случаите, когато той бива сезиран въз 
основа на въпрос от сферата на защита на данните (напр. чрез меморандум за 
разбирателство).
Системата на санкции трябва да бъде завършена, а стратегическият документ на 
ЕНОЗД – преразгледан.
Първата санкция е спирането на обработката на данни и въвеждането на коригиращи 
мерки. Ако се повтори нарушението, ще са оправдани и други санкции (доколкото 
Правилникът за длъжностните лица предвижда санкции). Следва да се предвидят 
санкции, ако на ЕНОЗД бъде отказан достъп или от неговия контрол бъдат укрити 
съществени елементи. Като се има предвид въздействието, което ще има Общият 
регламент върху преразглеждането на Регламент № 45/2001, ще трябва да се 
преразгледа стратегическият документ от 13 декември 2010 г. на ЕНОЗД в координация 
с ДЛЗД. Оповестяването на нарушенията би могло да се предвиди като санкция само по 
себе си, със съгласието на засегнатата институция.  Всяка санкция трябва да бъде 
пропорционална и да бъде налагана след справедлив законов процес и при това не 
трябва да се забравя крайната цел, която е спазването на нормите и зачитането на 
правата. 

– Като се има предвид бъдещата роля, която ЕНОЗД може да изпълнява като 
секретариат на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), ако този 
пункт от настоящия пакет за защита на данните бъде приет, бихте ли изразили 
Вашето мнение относно възможната организация на ЕКЗД и работните методи, 
както и относно това как следва да бъде изменен Регламент № 45/2001, за да се 
вземе предвид тази нова роля?

Организацията на структурата на ЕНОЗД и методите му на работа не трябва да  
променят положението с неговата независимост, ако той поеме ролята на 
секретариат на Европейския комитет по защита на данните.
Отговорът на този въпрос е деликатен, при положение че се дава без вътрешен опит от 
настоящите отношения между ЕНОЗД и Групата по член 29. Във всеки случай ЕНОЗД 
трябва да запази пълната си независимост така, както е установена в член 44 от 
Регламент № 45/2001. Би било немислимо ЕНОЗД да не се ползва със същия статут на 
независим орган, като този, изискван от Съда на ЕС в няколко неотдавнашни негови 
решения относно различни национални органи за защита на данните. 
Ако може да се предвиди сближаване в дейността на Групата по член 29 и на ЕНОЗД 
по отношение на функцията за консултиране на европейските институции, то подобно 
сближаване е невъзможно по отношение на надзора. Би било целесъобразно да се 
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създаде „китайска стена“, за да бъде отделена надзорната от консултативната функция. 
Административните и финансовите служби биха могли да си сътрудничат, като се 
посочи, че ЕНОЗД разполага със специфичен бюджетен ред.  
Що се отнася до задачите на Комитета, би следвало да се създадат общи екипи, по-
конкретно по секторни въпроси (според основните политики на ЕС). За да се улесни 
взаимодействието, председателят на Европейския комитет и ЕНОЗД биха могли да 
съставят съвместни писма за възлагане на задача на тези екипи по конкретна тема за 
всеки отделен случай.  Служителите поотделно следва да продължат да са на 
подчинение на единия или на другия орган. 
Регламентът, който замени Регламент № 45/2001, ще трябва да бъде съобразен с 
духа на реформата.
Членът, в който се постановява независимостта на ЕНОЗД, би могъл да посочва, че тя 
не се засяга от функцията на ЕНОЗД като секретариат на Европейския комитет по 
защита на данните. 
Следва да се посвети отделен член на тази функция на секретариат, като се включи 
позоваване на вътрешния правилник, който да уточни новия начин на организация, 
изискван във връзка с това. В отделни членове следва да се опишат от една страна
надзорната функция, а от друга – консултативната функция. 
Отделен член следва да се посвети на сътрудничеството с националните органи. Трябва 
размисъл относно ролята на ЕНОЗД по отношение на сходните органи на трети 
държави, когато такива съществуват. 
И накрая, следва да се уточни ролята на ЕНОЗД, когато Комитетът ще трябва да взема 
участие в системата „обслужване на едно гише“, която е един от ключовите елементи в 
реформата, за да се стимулира обща култура на защита на данните на основата на 
върховенството на закона, взаимното доверие и обмена. 


