
DV\1036743DA.doc PE539.680v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Mandag den 20. oktober 2014 kl. 19.00-22.30
Europa-Parlamentet

STRASBOURG

Høring af kandidaten Noëlle LENOIR

- Vil De venligst beskrive årsagerne til, at De har søgt stillingen, og hvorfor De mener, at 
De er egnet til den?

Min motivation er baseret på tre væsentlige elementer. 

Først og fremmest fascinerer mødet mellem menneskerettigheder, videnskab og teknologi

mig, idet det er grundlaget for de moderne demokratier. 

Endvidere ønsker jeg at stille min anerkendte ekspertise og praktiske erfaring på 

databeskyttelsesområdet til rådighed for offentligheden i EU og EU's institutioner. Jeg tror et 

Europa, der kan tilbyde borgerne en model i det globale informationssamfund. 

Endelig bør EU's institutioner foregå med et godt eksempel for så vidt angår overholdelsen af 

databeskyttelse, og det er det, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses (EDPS') 

tilsynsrolle handler om. 

Hvorfor jeg mener at være egnet til stillingen. 

a) Jeg er fuldstændig uafhængig, hvilket jeg altid har givet udtryk for, navnlig som dommer 

ved forvaltningsdomstolen og ved forfatningsdomstolen. Som minister med ansvar for 

Europaspørgsmål, blev jeg betragtet som repræsentant for civilsamfundet og ikke som 

politiker. Jeg kunne have valgt, men valgte ikke en politisk karriere. Jeg er jurist, glødende 

engageret i menneskerettighederne og fascineret over mødet mellem disse rettigheder og 

teknologierne.  

b) Jeg er ekspert på området databeskyttelse idet jeg har været så heldig at kunne følge 

udviklingen på dette område siden vedtagelsen af den franske lov af 1978 og oprettelsen af 

CNIL (fransk national databeskyttelsesmyndighed) - som jeg har været engageret i fra 

begyndelsen - indtil i dag, hvor jeg som advokat i et internationalt advokatfirma har ansvaret 

for dettes "practice group" i Paris, som behandler de retlige aspekter i forbindelse med 

databeskyttelse. Jeg kan konstatere, at der stadig er få kvindelige "partnere" i de internationale 
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advokatfirmaer, og at endnu færre kvindelige partnere er afdelingschefer. 

c) Jeg har kendskab til de offentlige institutioners kompleksitet, idet jeg har praktiseret inden 

for de tre instanser: den lovgivende (som administrator i Senatet og overvågningsansvarlig i 

AN (den franske nationalforsamling), den udøvende (justitsministerens stab og ministerium) 

og den dømmende (statsrådet, forfatningsdomstolen og advokatstanden).  Jeg fik i CNIL 

ligeledes kendskab indefra til de uafhængige administrative myndigheder.  

c) Åbenhed over for internationale aspekter og kulturernes mangfoldighed har altid været af 

stor betydning for mig, både som europæisk borger og som verdensborger.  Mine 

ansvarsområder som formand for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for 

Naturvidenskab og Ny Teknologi og for Unescos Internationale Komité for Bioetik, mit 

undervisningsarbejde ved Columbia (USA), UCL i London og på nuværende tidspunkt ved 

HEC i Paris har bragt mig i kontakt med unge mennesker af alle nationaliteter. 

Det er med denne baggrund (uafhængighed, teknisk viden, myndighedsforvaltning på højt 
niveau og mine kommunikationsevner), at jeg mener at være en yderst troværdig og effektiv 
kandidat. 

- Vil De venligst fremlægge deres idéer vedrørende EDPS' tilsynsopgave? Hvordan 
forestiller De Dem EDPS' tilsynsrolle i forbindelse med EU-institutionernes og EU-
organernes behandlingsaktiviteter, og hvordan agter De at gøre brug af EDPS' 
interventionsbeføjelser til at håndhæve overholdelse? 

EDPS' tilsynsrolle skal fremmes, idet funktionens troværdighed afhænger heraf. 
Der bør som en del af den igangværende reform insisteres på efterfølgende overvågning, 
samtidig med at de formelle indledende krav til behandling af følsomme oplysninger, navnlig 
for så vidt angår politi, retsvæsen og sundhed, bevares. Et årligt revisionsprogram (navnlig 
om risici for privatlivets fred, fysisk sikkerhed og den interne kontrol) bør udarbejdes i 
overensstemmelse med sektorspecifikke kriterier og kriterier for oplysningernes følsomhed, 
uden at udelukke uanmeldte inspektioner (f.eks. i tilfælde af data breach).  Der bør lægges 
særlig vægt på, at myndigheder uden for EU ikke må have direkte adgang til EU-data uden for 
mekanismerne for gensidig bistand. 
EDPS bør styrke sin ekspertise inden for overvågning af databehandling vedrørende 
retsvæsenet og indre anliggender (Eurodac, SIS II, VIS, Europol osv.) samtidig med, at der
drages konsekvenser af eksisterende retspraksis fra de europæiske domstole (EU-Domstolen 
og ECHR) og de nationale forfatningsdomstole med hensyn til beskyttelsen af privatlivet og 
af de grundlæggende frihedsrettigheder. 
Udøvelsen af EDPS' overvågningsrolle vil betyde, at de databeskyttelsesansvarliges rolle og 
kompetence styrkes. De har behov for personaleuddannelsesredskaber (kontrolprogrammer, e-
uddannelse), og EDPS' afdelinger skal være i stand til rettidigt at besvare deres spørgsmål 
(f.eks. hvordan en ansøgning om adgang besvares i overensstemmelse med bestemmelserne 
om databeskyttelse). De databeskyttelsesansvarlige bør opfordres til systematisk at indberette 
de konstaterede hændelser. EDPS bør udarbejde enkle og forståelige retningslinjer for bedste 
praksis. 
Behandlingen af klager bør formaliseres. Der bør etableres en mere formel kontakt til
Ombudsmanden (f.eks. gennem et aftalememorandum) for så vidt angår sager, der behandles 
af Ombudsmanden, og som omhandler databeskyttelse.
Sanktionsordningen bør fuldstændiggøres og EDPS' strategidokument revideres.
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Den første sanktion er at indstille databehandlingen og at sikre, at der træffes passende 
foranstaltninger. Øvrige sanktioner er berettigede, hvis den påtalte praksis gentages (især da 
vedtægten for tjenestemænd fastsætter sanktioner). Det bør give anledning til håndhævelse af 
sanktioner, hvis EDPS nægtes adgang til oplysninger eller der skjules elementer, der er 
væsentlige for dennes gennemførelse af en kontrol. I betragtning af den indvirkning som den 
generelle forordning vil have på revisionen af forordning (EF) nr. 45/2001, bør EDPS' 
strategidokumentet af 13. december 2010 revideres i samråd med den 
databeskyttelsesansvarlige. En form for sanktioner kunne være offentliggørelse af 
overtrædelser efter aftale med den berørte institution.  Enhver håndhævende sanktion skal 
være forholdsmæssig og pålagt efter due process of law, og der skal tages højde for formålet, 
som er at sikre overholdelse af og respekt for rettighederne. 

- I betragtning af den fremtidige rolle, som EDPS kan komme til at spille som 
sekretariat for Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB), hvis den nuværende 
databeskyttelsespakke vedtages på dette punkt, hvordan mener De da, at EDPB's 
mulige organisation og arbejdsmetoder bør udformes, og hvordan bør forordning nr. 
45/2001 ændres for at tage hensyn til denne rolle?

Udformningen af EDPS' struktur og arbejdsmetoder bør ikke påvirke dennes 
uafhængighed, hvis denne varetager sekretariatet for Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd.

Det er vanskeligt at svare på dette spørgsmål uden at have kendskab til de nuværende 
forbindelser mellem EDPS og Artikel 29-Gruppen indefra. Under alle omstændigheder bør 
EDPS bevare sin fuldstændige uafhængighed, som det er fastsat i artikel 44 i forordning nr. 
45/2001. Det ville være utænkeligt, at EDPS ikke opnår samme uafhængighedsstatus, som 
den EU-Domstolen har krævet i flere nylige afgørelser om forskellige nationale myndigheder 
for databeskyttelse. 
Det kan overvejes at forene Artikel 29-Gruppen og EDPS' tjenester for så vidt angår 
rådgivning af EU-institutionerne, men dette er ikke muligt for overvågningens vedkommende. 
Der bør oprettes en "Chinese Wall" med henblik på at adskille overvågningsfunktionen fra 
rådgivningsfunktionen. De administrative og finansielle afdelinger kunne samarbejde, 
forudsat at EDPS råder over en specifik budgetpost.  
For så vidt angår de opgaver, der henhører Det Europæiske Databeskyttelsesråd, bør der 
oprettes fælles grupper, navnlig for sektorspecifikke emner (som afspejler EU's vigtigste 
politikområder).  Der kunne opfordres til synergi gennem en ordning, hvorved formændene 
for Det Europæiske Databeskyttelsesråd og EDPS giver disse grupper fælles 
kompetenceområder, der fastlægges fra sag til sag.  De enkelte ansatte ville stadig være ansat 
under den ene eller den anden myndighed. 
Forordningen, der erstatter forordning nr. 2001/45, skal være i overensstemmelse med 
ånden bag reformen 
Den artikel, der bekræfter EDPS' uafhængighed, kan fastsætte, at udøvelsen af 
sekretariatsfunktionen for Det Europæiske Databeskyttelseråd ikke undergraver EDPS' 
uafhængighed. 
En specifik artikel bør omhandle denne sekretariatsfunktion med en henvisning til 
forretningsordenen for at præcisere den nye funktionsmåde, som dette indebærer. Separate 
artikler bør beskrive overvågningsfunktionerne på den ene side og rådgivningsfunktionerne på 
den anden.  
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En hel artikel bør omhandle samarbejdet med de nationale myndigheder. EDPS' rolle over for 
tilsvarende myndigheder i tredjelande, der har sådanne myndigheder, bør ligeledes overvejes. 
Endelig bør det præciseres, hvilken rolle EDPS har i de tilfælde, hvor Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd må gribe ind inden for rammerne af systemet med et enkelt kontaktpunkt 
("one stop shop"), som er en af reformprocessens udfordringer, med henblik på at fremme en 
fælles databeskyttelseskultur, baseret på retsstatsprincippet, gensidig tillid og udveksling. 


