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Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Lundi, 20 octobre 2014, 19:00 - 22:30
Europos Parlamentas

STRASBŪRAS

Kandidatės Noëlle LENOIR klausymas

– Prašom nurodyti priežastis, kodėl pateikėte paraišką šioms pareigoms užimti ir kodėl 
manote, kad esate tinkamas (-a) šioms pareigoms.

Iš esmės mano motyvacija pagrįsta trimis esminiais dalykais.
Pirmiausia, mane labai domina žmogaus teisių, mokslo ir technologijų sąlytis, kadangi tai yra 

modernių demokratijų pagrindas. 

Antra, norėčiau, kad pripažintos mano duomenų apsaugos srities žinios ir praktinė patirtis 

pasitarnautų bendrajam Europos interesui ir ES institucijoms. Manau, kad Europa gali savo 

piliečiams pasiūlyti elgesio modelį pasaulio informacijos visuomenėje. 

Galiausiai, Europos Sąjungos institucijos turėtų nepriekaištingai laikytis duomenų apsaugos; 

tai yra EDAPP vaidmens priežiūros srityje esmė. 

Kodėl manau, kad esu tinkama šioms pareigoms užimti. 

a) Esu iš principo nepriklausoma ir tai visuomet rodžiau, visų pirma eidama administracinio 

teismo ir konstitucinio teismo teisėjos pareigas. Kai buvau Europos reikalų ministrė, buvau 

laikoma pilietinės visuomenės atstove, o ne politike. Galėjau pasirinkti politiko karjerą, tačiau 

to nepadariau. Esu teisininkė, tvirtai pasisakanti už žmogaus teises, ir mane labai domina jų 

ryšys su technologijomis.  

b) Esu duomenų apsaugos srities ekspertė, kadangi galėjau sekti šios srities raidą nuo 

balsavimo dėl 1978 m. Prancūzijos įstatymo ir Prancūzijos nacionalinės informacinių 

technologijų ir laisvių komisijos (pranc. CNIL) sukūrimo, prie kurio prisidėjau, iki dabar –

šiuo metu dirbu asocijuota advokate tarptautinėje kontoroje, kurioje vadovauju duomenų 

apsaugos praktinei grupei Paryžiuje. Pastebiu, kad dar esama nedaug moterų, kurios yra 

partnerės tarptautinėse advokatų kontorose, ir dar mažiau skyrių vadovų pareigas einančių 

moterų partnerių. 

c) Nusimanau viešųjų institucijų užkulisiuose, kadangi esu dirbusi trijose srityse: teisėkūros 
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(administratore Senate ir etikos pareigūne (pranc. déontologue) Nacionalinėje Asamblėjoje), 

vykdomosios valdžios (Teisingumo ministro kabinete ir ministerijoje) ir teisminėje (Valstybės 

Taryboje, Konstituciniame teisme ir advokatūroje). Dirbdama CNIL taip pat įgijau darbo 

nepriklausomose administracinėse institucijose patirties. 

d) Kaip europietė ir pasaulio pilietė, visada buvau įsitikinusi, kad svarbu suprasti tarptautinius 

aspektus ir kultūrų įvairovę. Būdama Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupės ir 

UNESCO Tarptautinio bioetikos komiteto pirmininke, taip pat dėstydama Kolumbijos (JAV) 

universitete, Londono universiteto koledže (angl. UCL) ir šiuo metu Paryžiaus aukštojoje 

prekybos mokykloje (pranc. HEC) turėjau galimybę bendrauti su įvairių tautybių jaunimu. 

Dėl šių pagrindinių savo bruožų (nepriklausomumo, technologijų išmanymo, aukšto lygio 

institucijų valdymo ir bendravimo su žmonėmis įgūdžių) manau, kad esu ypač tinkama ir 

veiksminga kandidatė. 

– Kaip įsivaizduojate EDAPP vykdomą priežiūrą? Kokį numatote EDAPP vaidmenį 
prižiūrint ES institucijų ir įstaigų duomenų tvarkymo veiklą ir kaip ketinate 
pasinaudoti EDAPP suteiktais intervencinių priemonių taikymo įgaliojimais 
siekdamas (-a) užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų? 

EDAPP priežiūros vaidmeniu turėtų būti naudojamasi tinkamai, kadangi nuo to 
priklauso pasitikėjimas juo 
Toliau tęsiant šiuo metu vykdomą reformą reikia pabrėžti ex post priežiūros svarbą, išsaugant 
formalumus, kuriuos reikia atlikti prieš tvarkant neskelbtinus duomenis, visų pirma policijos, 
teisingumo ir sveikatos srityse. Metinė audito programa turėtų būti nustatyta pagal atskiriems 
sektoriams taikomus ir nuo duomenų neskelbtinumo priklausančius kriterijus (visų pirma dėl 
rizikos asmeniniam gyvenimui ir fiziniam saugumui ir vidaus kontrolės), neatmetant 
galimybės atlikti patikrinimus iš anksto nepranešus (pvz., duomenų saugumo pažeidimo 
atveju). Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad už ES ribų esančios valdžios institucijos 
neturėtų tiesioginės prieigos prie ES duomenų, kurie nesusiję su tarpusavio pagalbos 
mechanizmais. 
EDAPP turėtų sustiprinti savo specialistų žinias duomenų, susijusių su teisingumu ir vidaus 
reikalais (sistema EURODAC, SIS II, VIS, Europolas ir kt.), tvarkymo priežiūros srityje ir 
daryti išvadas atsižvelgdamas į esamą Europos teismų (Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas, EŽTT) ir nacionalinių konstitucinių teismų praktiką asmeninio gyvenimo ir 
pagrindinių laisvių apsaugos srityje. 
Dėl EDAPP suteikto priežiūros vaidmens turės būti sustiprintas duomenų apsaugos pareigūnų 
vaidmuo ir kompetencija. Jiems reikia suteikti priemones, kuriomis būtų padedama rengti 
darbuotojų mokymus (atitikties programos, e. mokymas), o EDAPP tarnybos turi galėti laiku 
atsakyti į joms iškeltus klausimus (pvz., ką daryti gavus prašymą gauti prieigą, kartu laikantis 
duomenų apsaugos reikalavimų). Duomenų apsaugos pareigūnai turėtų būti skatinami visada 
pranešti apie nustatytus incidentus. Turėtų būti parengtos paprastos ir suprantamos EDAPP 
gerosios praktikos gairės. 
Skundų nagrinėjimas turėtų būti formalizuotas. Tais atvejais, kai kreipiamasi į Europos 
ombudsmeną dėl priežasties, dėl kurios taikoma duomenų apsauga (pvz., susitarimo 
memorandumo atveju), ryšys su juo turėtų tapti oficialesnis.
Turi būti papildyta sankcijų sistema ir peržiūrėtas EDAPP strateginis dokumentas
Pirmoji sankcija – duomenų tvarkymo sustabdymas ir taisomųjų priemonių įgyvendinimas. 
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Kitos sankcijos pateisinamos tais atvejais, jei inkriminuojami veiksmai pakartojami (be kita 
ko, sankcijos yra nustatytos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose). Turėtų būti 
numatytos sankcijos, taikomos tais atvejais, kai EDAPP atsisakoma suteikti prieigą prie jo 
atliekamai kontrolei vykdyti svarbių elementų arba tie elementai slepiami. Atsižvelgiant į 
poveikį, kurį Bendrasis reglamentas turės Reglamento (EB) Nr. 45/2001 peržiūrai, kartu su 
duomenų apsaugos pareigūnais reikės peržiūrėti EDAPP 2010 m. gruodžio 13 d. strateginį 
dokumentą. Atitinkamai institucijai sutikus, kaip sankcija galėtų būti numatytas viešas 
nustatytų trūkumų paskelbimas. Bet kokia sankcija turi būti proporcinga ir taikoma po to, kai 
įvyksta tinkamas teisinis procesas (angl. due process of law), ir negalima pamiršti galutinio 
tikslo – atitikties ir teisių paisymo.

– Atsižvelgiant į būsimą vaidmenį, kuris EDAPP gali tekti kaip Europos duomenų 
apsaugos valdybos (EDAV) sekretoriatui, jei bus patvirtintas dabartinis duomenų 
apsaugos teisės aktų rinkinys, kaip, Jūsų nuomone, būtų galima organizuoti EDAPP 
darbą ir kokius būtų galima taikyti darbo metodus? Kaip, siekiant atsižvelgti į šį naują 
vaidmenį, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 45/2001?

Jei EDAPP taptų Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriatu, jo struktūros ir 
darbo metodų pakeitimas neturi paveikti jo nepriklausomumo
Iš vidaus nepamačius realių EDAPP ir 29 straipsnio darbo grupės santykių atsakymas į šį 
klausimą yra subtilus. Bet kuriuo atveju EDAPP privalo išsaugoti savo visišką 
nepriklausomumą, įtvirtintą Reglamento (EB) Nr. 45/2001 44 straipsnyje. Būtų nesuvokiama, 
jei EDAPP neturėtų tokio paties nepriklausomo statuso, kaip statusas, kurį Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas daugelyje pastarojo metų sprendimų reikalauja suteikti įvairioms 
nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms. 
Galima svarstyti galimybę suartinti 29 straipsnio darbo grupės ir EDAPP tarnybas vykdant 
Europos Sąjungos institucijų konsultavimo funkciją tačiau priežiūros klausimu to padaryti 
neįmanoma. Būtų tinkama sukurti vadinamąją Kinų sieną, kuria priežiūros funkcija būtų 
atskirta nuo konsultavimo. Administraciniai ir finansiniai padaliniai galėtų bendradarbiauti, 
jeigu EDAPP būtų skirta atskira biudžeto eilutė.  
Valdybos užduotims atlikti reikėtų suburti bendras komandas, kurios dirbtų atskirų sektorių 
temomis (pagal pagrindines ES politikos kryptis). Siekiant skatinti sinergiją šioms 
komandoms turėtų būti pateikiami bendri Europos duomenų apsaugos valdybos pirmininko ir 
EDAPP užduočių raštai kiekvienu atskiru atveju nustatyta tema. Atskiri darbuotojai ir toliau 
turėtų priklausyti vienai ar kitai įstaigai. 
Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 pakeisiančiame reglamente turėtų atsispindėti reformos 
idėja
Straipsnyje, kuriame įtvirtintas EDAPP nepriklausomumas, galėtų būti nurodyta, kad tai, kad 
EDAPP atlieka Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriato vaidmenį, jo 
nepriklausomumui poveikio nedaro. 
Šiai sekretoriato funkcijai turėtų būti skirtas atskiras straipsnis ir su nuoroda į darbo tvarkos 
taisyklės, kuriose nustatomas dėl tos funkcijos atsiradusi nauja organizacinė tvarka. 
Atskiruose straipsniuose turėtų būti aprašomos priežiūros ir konsultavimo funkcijos. 
Visas vienas straipsnis turėtų būti skirtas bendradarbiavimui su nacionalinėmis institucijomis. 
Taip pat reikėtų apsvarstyti EDAPP vaidmenį santykiuose su panašiomis trečiųjų šalių 
institucijomis, kai tokių esama. 
Galiausiai, reikėtų nustatyti EDAPP vaidmenį tais atvejais, kai Europos duomenų apsaugos 



PE539.680v01-00 4/4 DV\1036743LT.doc

LT

valdyba turės imtis veiksmų pagal vieno langelio sistemą, kuri yra vienas iš svarbiausių 
reformos aspektų, siekiant skatinti bendrą duomenų apsaugos kultūrą, paremtą teisės 
viršenybe, tarpusavio pasitikėjimu ir bendradarbiavimu 


