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EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Pondělí 20. října 2014 od 19:00 do 22:30
Evropský parlament

ŠTRASBURK

Slyšení kandidátky Noëlle LENOIR

– Mohla byste prosím popsat důvody Vaší žádosti o tuto funkci a proč si myslíte, že jste 
pro ni vhodným kandidátem?

Má motivace v zásadě vychází ze tří základních prvků.

Především mne zajímá propojení lidských práv, vědy a technologie, neboť je to základní pilíř 

moderních demokracií. 

Dále si přeji dát svou odbornou způsobilost a praktické zkušenosti, které jsem získala 

v oblasti ochrany údajů, do služeb obecného evropského zájmu a evropských orgánů 

a institucí. Věřím v Evropu, která je schopná nabídnout občanům vzor ve společnosti 

globálních informací. 

Na závěr je třeba říci, že evropské orgány a instituce musí jít příkladem v dodržování ochrany 

údajů, a to je smyslem dozorčí úlohy EIOÚ.

Proč se domnívám, že mám pro toto místo odpovídající schopnosti. 

a) Jsem naprosto nezávislá, jak jsem vždy prokazovala, zejména ve funkci správní a ústavní 

soudkyně. Jako ministryně pro evropské záležitosti jsem byla považována za „občanskou 

společnost“, nikoli za političku. Nezvolila jsem si politickou kariéru, ačkoli jsem tuto možnost 

měla. Jsem právnička, které nesmírně záleží na lidských právech, a fascinuje mne jejich 

propojení s technologiemi.

b) Jsem odbornice na ochranu údajů, která měla to štěstí, že mohla sledovat vývoj této oblasti 

od přijetí francouzského zákona v roce 1978 a vzniku Národní komise pro informační 

technologie a svobody (CNIL) – u jejíchž prvních krůčků jsem byla – až po dnešek, kdy 

působím jako právnička v mezinárodní kanceláři a stojím v čele „practice group“ v Paříži, 

která se zabývá právními otázkami ochrany údajů. Konstatuji, že v mezinárodních 

advokátních kancelářích je stále málo ženských „partnerů“ a ještě méně ženských partnerů ve 

funkci vedoucích oddělení. 
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c) Znám zákulisí veřejných institucí, neboť jsem působila ve všech třech odvětvích:

v legislativě (jako administrátorka v Senátu a kontrolorka shody v Národním shromáždění), 

v exekutivě (v kanceláři ministra spravedlnosti a na ministerstvu) a v soudnictví (Státní rada, 

Ústavní soud a advokacie). V komisi CNIL jsem také zvnitřku poznala nezávislé správní 

orgány. 

c) Jádrem mých snah byla vždy otevřenost mezinárodním kontaktům a kulturní rozmanitost, 

a to jakožto Evropanky i světoobčanky. Ve své funkci předsedkyně Evropské skupiny pro 

etiku ve vědě a nových technologiích a Mezinárodního výboru UNESCO pro bioetiku 

i během přednášek na Kolumbijské univerzitě (USA), na univerzitě UCL v Londýně a dnes na 

vysoké škole obchodní HEC v Paříži jsem byla v kontaktu s mladými lidmi všech národností. 

Na základě těchto předpokladů (nezávislost, technický přístup, vedení orgánů na vysoké 

úrovni a smysl pro komunikaci s druhými lidmi) se domnívám, že jsem velmi důvěryhodnou 

a schopnou uchazečkou. 

– Mohla byste uvést své představy o úkolech EIOÚ v oblasti dohledu? Jak si 
představujete roli EIOÚ při provádění dohledu nad zpracováním údajů ze strany 
orgánů a institucí EU a jak hodláte využít intervenční pravomoci EIOÚ k zajištění 
dodržování předpisů?

Úlohu EIOÚ v oblasti dohledu je zapotřebí posílit, neboť na ní závisí důvěryhodnost této 
funkce. 
V souvislosti s probíhající reformou je zapotřebí zdůraznit dohled ex post a zároveň zachovat 
formality, které předcházejí zpracování citlivých údajů, zejména v oblasti policie, 
spravedlnosti a zdraví. Měl by být stanoven roční program auditů (zaměřený zejména na 
rizika pro soukromý život, na fyzickou bezpečnost a vnitřní kontrolu), a to podle odvětvových 
kritérií a podle citlivosti údajů, aniž bychom vylučovali namátkové kontroly (např. v případě 
data breach, narušení ochrany údajů). Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat tomu, aby 
orgány vně EU neměly přímý přístup k údajům EU mimo mechanismy vzájemné pomoci. 
EIOÚ by měl posílit svou odbornou způsobilost, pokud jde o dohled na zpracování údajů 
týkajících se spravedlnosti a vnitřních věcí (systém Eurodac, Shengenský informační systém
druhé generace SIS II, Vízový informační systém VIS, Europol apod.), a zároveň by měl 
vyvodit důsledky s ohledem na ochranu soukromého života a základních svobod v judikatuře 
existující na evropských dvorech (Soudní dvůr Evropské unie, Evropský soud pro lidská 
práva) a na vnitrostátních ústavních soudech. 
Úloha EIOÚ v oblasti dohledu zahrnuje posílení úlohy a pravomoci inspektorů ochrany údajů.
Je vhodné jim poskytnout nástroje a napomoci vyškolit pracovníky (vnitropodnikové 
programy, vzdělávání on-line) a také napomoci tomu, aby útvary EIOÚ byly schopny včas 
odpovídat na jejich dotazy (např. jak odpovědět na žádost o přístup a zároveň dodržet ochranu 
údajů). Inspektoři ochrany údajů musí být vybízeni k tomu, aby systematicky oznamovali 
zjištěné incidenty. EIOÚ by měl vypracovat jednoduchého a srozumitelného „Průvodce 
osvědčenými postupy“. 
Musí být formalizováno prošetřování stížností. Mělo by být zajištěno formálnější spojení 
s veřejným ochráncem práv pro případy, kdy se na něho lidé obracejí ohledně odůvodnění 
ochrany údajů (např. memorandum o porozumění).
Je zapotřebí doplnit systém sankcí a přezkoumat strategický dokument EIOÚ.
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První sankcí je zastavení zpracování údajů a zajištění nápravy. Další sankce jsou 
opodstatněné, pokud se nepovolený postup opakuje (vzhledem k tomu, že služební řád 
úředníků obsahuje sankce). Bylo by zapotřebí stanovit sankce, pokud někdo odmítne 
umožnit přístup EIOÚ nebo skrývá prvky, které jsou podstatné pro jeho kontrolu.
Vzhledem k dopadu, jaký bude mít obecné nařízení na přezkum nařízení 45/2001, bude 
vhodné přezkoumat strategický dokument EIOÚ ze dne 13. prosince 2010, po konzultaci 
s inspektory ochrany údajů. Jako sankci samu o sobě by bylo možné stanovit zveřejnění 
porušení povinností se souhlasem dotčeného orgánu či instituce. Veškeré sankce musí být 
přiměřené a musí být uloženy po spravedlivém řízení, přičemž nelze ztrácet ze zřetele účel, 
jímž je soulad a dodržování práv. 

– Vzhledem k případné budoucí úloze úřadu EIOÚ jako sekretariátu Evropské rady pro 
ochranu údajů, pokud bude v tomto smyslu přijat balíček opatření na ochranu údajů, 
můžete vyjádřit svůj názor na možnou organizaci Evropské rady pro ochranu údajů 
a její pracovní metody a jak by mělo být změněno nařízení č. 45/2001, aby byla tato 
nová úloha zohledněna?

Pokud bude EIOÚ vykonávat funkci sekretariátu Evropské rady pro ochranu údajů, 
nesmí uspořádání jeho struktury a jeho metody práce narušit jeho nezávislost.
Na tuto otázku je obtížné odpovědět, aniž člověk zvnitřku poznal současné vztahy mezi EIOÚ 
a pracovní skupinou zřízenou podle článku 29. EIOÚ si musí v každém případě zachovat svou 
naprostou nezávislost, tak jak je stanovena v článku 44 nařízení 45/2001. Bylo by 
nemyslitelné, aby EIOÚ neměl stejně nezávislý status, jako je status, který požadoval Soudní
dvůr Evropské unie v několika nedávných rozsudcích týkajících se různých vnitrostátních 
orgánů pro ochranu údajů. 
Jestliže lze uvažovat o sblížení útvarů pracovní skupiny zřízené podle článku 29 a EIOÚ, 
pokud jde o poradní funkci pro evropské orgány a instituce, není to možné v oblasti dohledu.
Bylo by vhodné vytvořit bariéru, tak aby funkce dohledu byla od poradní funkce oddělena. 
Správní a finanční útvary by mohly spolupracovat, pokud bude mít EIOÚ nadále vyhrazenu 
zvláštní rozpočtovou položku.
Pokud jde o úkoly Rady pro ochranu údajů, bylo by zapotřebí ustavit společné týmy, zejména 
pro odvětvová témata (podle hlavních oblastí politiky EU). Na podporu součinnosti by mohly 
být těmto týmům zasílány společné pověřovací dopisy předsedy Evropské rady pro ochranu 
údajů a EIOÚ na dané téma a případ od případu. Jednotliví zaměstnanci by měli nadále spadat 
pod jeden či druhý orgán. 
Nařízení nahrazující nařízení 45/2001 se bude muset přizpůsobit duchu reformy.
Článek potvrzující nezávislost EIOÚ by mohl uvádět, že nezávislost EIOÚ není zpochybněna 
jeho funkcí sekretariátu Evropské rady pro ochranu údajů. 
Této funkci sekretariátu by měl být věnován zvláštní článek, který by odkazoval na jednací 
řád a tak upřesňoval nový způsob uspořádání, který se tím zavádí. Různé články by měly 
popisovat dozorčí funkci na jedné a poradní funkci na druhé straně. 
Celý jeden článek by měl být věnován spolupráci s vnitrostátními orgány. Je také zapotřebí se 
zamyslet nad úlohou EIOÚ ve vztahu k podobným orgánům třetích zemí, pokud existují. 
Závěrem, bude vhodné upřesnit úlohu EIOÚ tehdy, kdy Rada pro ochranu údajů bude muset 
zasáhnout v rámci systému „one stop shop“, který je jednou z výzev reformy s cílem 
podporovat společnou kulturu ochrany údajů založenou na existenci právního státu, na 
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vzájemné důvěře a výměně. 


