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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, 19.00 - 22.30
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ακρόαση της υποψηφίου Noëlle LENOIR

- Μπορείτε να περιγράψετε τους λόγους της αίτησής σας για τη θέση αυτή καθώς και 
γιατί θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλο για αυτή; 

Επί της ουσίας, το κίνητρό μου βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία. 
Πρώτον, η σύζευξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιστήμης και τεχνολογίας με συναρπάζει 
γιατί είναι το θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατιών. 
Στη συνέχεια, επιθυμία μου είναι να θέσω την τεχνογνωσία και την αναγνωρισμένη εμπειρία 
μου στον τομέα της προστασίας των δεδομένων στην υπηρεσία του γενικού ευρωπαϊκού 
συμφέροντος και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Πιστεύω σε μια Ευρώπη ικανή να προτείνει 
ένα μοντέλο για τους πολίτες σε μια παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας. 
Τέλος, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι υποδειγματικά σε ό,τι αφορά τη 
συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων και αυτή είναι η ουσία του εποπτικού ρόλου 
του ΕΕΠΔ. 
Για ποιό λόγο θεωρώ ότι είμαι κατάλληλη για τη θέση. 
α) Είμαι εντελώς ανεξάρτητη, όπως το έχω δηλώσει επανειλημμένως, ειδικότερα ως 
διοικητικός δικαστής και συνταγματικός δικαστής.  Ως Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
θεωρήθηκα ως μέλος της κοινωνίας των πολιτών και όχι ως πολιτικός. Θα μπορούσα να 
σταδιοδρομήσω στην πολιτική, αλλά δεν το επέλεξα. Είμαι μια νομικός με έντονη δέσμευση 
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενθουσιασμό για την συνεργασία τους με 
τις σύγχρονες τεχνολογίες.  
β) Είμαι εμπειρογνώμονας στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, αφού είχα την 
ευκαιρία να παρακολουθήσω τις εξελίξεις στον τομέα αυτό από την ψήφιση του γαλλικού 
νόμου του 1978 και τη CNIL – την οποία συνόδευσα στα πρώτα της βήματα – μέχρι σήμερα, 
που ως εταίρος σε διεθνές δικηγορικό γραφείο διευθύνω την «ομάδα άσκησης» στο Παρίσι 
για το Δίκαιο προστασίας των δεδομένων. Σημειώνω ότι υπάρχουν σήμερα πολύ λίγες 
γυναίκες εταίροι σε διεθνή δικηγορικά γραφεία και ακόμα λιγότερες γυναίκες επικεφαλής 
τμήματος. 
γ) Γνωρίζω τις δαιδαλώδεις πτυχές των δημόσιων θεσμών, έχοντας υπηρετήσει σε τρεις 
κλάδους: τον νομοθετικό (διοικητικός στη Γερουσία και υπεύθυνη δεοντολογίας στην 
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Εθνοσυνέλευση), τον εκτελεστικό (Υπουργικό Γραφείο Υπουργού Δικαιοσύνης και 
Υπουργείο) και τον δικαστικό (Συμβούλιο της Επικρατείας, Συνταγματικό Δικαστήριο και 
Δικηγορικός Σύλλογος). Στην CNIL (Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών), 
γνώρισα επίσης εκ των έσω τη λειτουργία των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
γ) Το άνοιγμα προς την κατεύθυνση της διεθνούς κοινότητας και της πολιτιστικής 
πολυμορφίας ήταν πάντα στο επίκεντρο της μέριμνάς μου, ως ευρωπαίος πολίτης και πολίτης 
του κόσμου. Οι ευθύνες μου ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της 
Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών, και της Διεθνούς Επιτροπής Βιοηθικής της UNESCO, 
και η πείρα μου στη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια (ΗΠΑ), στο UCL στο 
Λονδίνο, και σήμερα στην Ανώτατη Σχολή Εμπορικών Σπουδών (HEC) στο Παρίσι με 
έφεραν σε επαφή με νέους όλων των εθνικοτήτων. 
Είναι αυτές οι βάσεις (ανεξαρτησία, τεχνογνωσία, διαχειριστικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο) που με κάνουν να πιστεύω ότι είμαι μια ιδιαίτερα αξιόπιστη 
και ικανή υποψήφιος. 

- Μπορείτε να εκθέσετε τις ιδέες σας σχετικά με το εποπτικό έργο του ΕΕΠΔ; Πώς 
αντιλαμβάνεστε τον εποπτικό ρόλο του ΕΕΠΔ όσον αφορά τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και με ποιο τρόπο 
προτίθεστε να αξιοποιήσετε τις εξουσίες παρέμβασης του ΕΕΠΔ για την επιβολή 
συμμόρφωσης;  

Ο εποπτικός ρόλος του ΕΕΠΔ πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να ενισχυθεί και η αξιοπιστία 
της λειτουργίας του. 
Σύμφωνα με την  εν εξελίξει μεταρρύθμιση, πρέπει να επιμείνουμε στην εκ των υστέρων
εποπτεία, διατηρώντας παράλληλα τις προκαταρκτικές διατυπώσεις για την επεξεργασία 
ευαίσθητων δεδομένων, κυρίως στους τομείς της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και της υγείας.  
Θα πρέπει να καθορίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων (ιδίως για τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της σωματικής ασφάλειας και των 
εσωτερικών ελέγχων) σύμφωνα με τα κριτήρια του τομέα και την ευαισθησία των 
δεδομένων, χωρίς να αποκλείονται οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις (π.χ. σε περίπτωση 
παραβίασης δεδομένων). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε αρχές εκτός της ΕΕ να μην 
έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της ΕΕ, πέραν των μηχανισμών αμοιβαίας συνδρομής. 
Ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να ενισχύσει την τεχνογνωσία του στην εποπτεία της επεξεργασίας 
δεδομένων που άπτονται της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (Eurodac, SIS II, 
VIS, Ευρωπόλ, κ.λπ.), λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις συνέπειες στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών ελευθεριών της ισχύουσας νομολογίας των Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων (ΔΕΚ, ΕΔΑΔ) και των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων. 
Ο εποπτικός ρόλος του ΕΕΠΔ περιλαμβάνει την ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων 
των ΥΠΔ. Θα πρέπει να τους δοθούν τα εργαλεία για να προωθηθεί η κατάρτιση προσωπικού 
(προγράμματα συμμόρφωσης, ηλεκτρονική εκπαίδευση) και ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί έγκαιρα στα ερωτήματά τους (π.χ. απάντηση σε ένα αίτημα πρόσβασης 
με σύγχρονη προστασία των δεδομένων). Οι ΥΠΔ θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν 
συστηματικά τα περιστατικά που καταγράφηκαν. Ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να αναπτύξει ένα απλό 
και κατανοητό «Οδηγό Καλής Πρακτικής». 
Η διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών θα πρέπει να τυποποιηθεί. Πρέπει να δημιουργηθεί 
μια πιο επίσημη σχέση με το Διαμεσολαβητή, όταν αναλαμβάνει ο ίδιος την εξέταση ως προς 
το βάσιμο της προστασίας των δεδομένων (Υπόμνημα Συμφωνίας για παράδειγμα.)
Το σύστημα των κυρώσεων πρέπει να συμπληρωθεί και να αναθεωρηθεί το έγγραφο 
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στρατηγικής του ΕΕΠΔ.
Η πρώτη ποινή είναι η διακοπή της επεξεργασίας και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων. 
Επιπλέον κυρώσεις δικαιολογούνται εάν η λανθασμένη πρακτική αυτή επαναλαμβάνεται
(εφόσον και το καταστατικό των υπαλλήλων περιλαμβάνει κυρώσεις).  Πρέπει να 
προβλεφθούν ποινές και όταν ο ΕΕΠΔ αντιμετωπίζει άρνηση πρόσβασης ή απόκρυψη 
στοιχείων απαραίτητων για τον έλεγχο που διεξάγει. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του 
Γενικού Κανονισμού για την αναθεώρηση του κανονισμού 45/2001, θα πρέπει να 
επανεξεταστεί το στρατηγικό έγγραφο της 13ης Δεκεμβρίου 2010 του ΕΕΠΔ, σε συνεννόηση 
με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Η κοινοποίηση των ελλείψεων ως ποινή, μπορεί να 
προβλεφθεί με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου φορέα. Κάθε κύρωση που 
επιβάλλεται πρέπει να είναι ανάλογη και να επιβάλλεται μετά τη δέουσα νομική διαδικασία, 
δεν πρέπει δε να παραβλέπεται ο τελικός σκοπός που είναι η τήρηση και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων.

- Ενόψει του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον ο ΕΕΠΔ ως γραμματεία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), εφόσον εγκριθεί επί του 
σημείου αυτού η τρέχουσα δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων, μπορείτε 
να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με την οργάνωση και τις μεθόδους εργασίας του 
ΕΣΠΔ καθώς και σχετικά την ενδεδειγμένη τροποποίηση του κανονισμού 45/2001 
προκειμένου να αποτυπωθεί ο νέος αυτός ρόλος; 

Η οργανωτική δομή του EΕΠΔ και οι μέθοδοι εργασίας του, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία του, εάν αναλάβει τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση χωρίς να έχω άμεση εμπειρία των σχέσεων 
μεταξύ του ΕΕΠΔ και της Ομάδας του άρθρου 29. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΕΠΔ πρέπει να 
κρατήσει την πλήρη ανεξαρτησία του, όπως απαιτείται από το άρθρο 44 του κανονισμού 
45/2001. Θα ήταν αδιανόητο ο ΕΕΠΔ να μην απολαύει του ίδιου καθεστώτος ανεξαρτησίας, 
με αυτό που απαιτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε πολλές πρόσφατες αποφάσεις από τις 
διάφορες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. 
Ακόμη και εάν υπάρχει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της 
Ομάδας του άρθρου 29 και του ΕΕΠΔ όσον αφορά το συμβουλευτικό ρόλο των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για την εποπτεία. Θα πρέπει να καθιερωθεί 
ένα «Σινικό Τείχος» που θα χωρίζει τη λειτουργία της εποπτείας από εκείνη της 
διαβούλευσης. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν 
εφόσον ο ΕΕΠΔ διαθέτει μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού.  
Για τα καθήκοντα που αφορούν το ΕΣΠΔ, θα πρέπει να συγκροτηθούν κοινές ομάδες, ιδίως 
όσον αφορά τομεακά θέματα (ανάλογα με τις μεγάλες πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ). Για 
την προώθηση της συνέργειας, θα μπορούσαν να απευθύνονται κοινές δηλώσεις αποστολής 
από τον Πρόεδρο του ΕΣΠΔ και τον ΕΕΠΔ προς τις ομάδες ανάλογα με τη δεδομένη 
περίπτωση.  Οι επιμέρους υπάλληλοι θα συνεχίσουν να αναφέρονται είτε στη μία είτε στην 
άλλη αρχή. 
Ο κανονισμός που αντικαθιστά τον κανονισμό 2001/45 θα πρέπει να συμμορφωθεί με το 
πνεύμα της μεταρρύθμισης
Το άρθρο που τονίζει την ανεξαρτησία του ΕΕΠΔ μπορεί να υποδεικνύει ότι αυτή δεν 
επηρεάζεται από τη λειτουργία της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων. 
Ένα ειδικό άρθρο θα πρέπει να αφιερωθεί σε αυτή τη λειτουργία γραμματείας, 
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παραπέμποντας στον εσωτερικό κανονισμό για να διευκρινίζει το νέο τρόπο οργάνωσης. 
Άλλα άρθρα θα πρέπει να περιγράφουν τις λειτουργίες της εποπτείας αφενός, και της 
διαβούλευσης αφετέρου. 
Ένα ολόκληρο άρθρο θα πρέπει να διατεθεί στην συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Πρέπει 
επίσης να υπάρξει μνεία σχετικά με το ρόλο του ΕΕΠΔ έναντι παρόμοιων αρχών σε τρίτες 
χώρες, εφόσον υπάρχουν. 
Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος του ΕΕΠΔ, όταν το ΕΣΠΔ θα παρεμβαίνει εντός 
του πλαισίου του συστήματος της μονοαπευθυντικής θυρίδας («one stop shop»), που είναι 
μία από τις προκλήσεις της μεταρρύθμισης, με στόχο την προώθηση μιας κοινής κουλτούρας 
στην προστασία δεδομένων που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου, την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
και την ανταλλαγή. 


