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Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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Eiropas Parlaments

STRASBŪRĀ

Amata kandidātes Noëlle LENOIR uzklausīšana

– Lūdzu, aprakstiet iemeslus, kādēļ pieteicāties šim amatam! Kāpēc uzskatāt sevi par 
tam piemērotu?

Manu motivāciju galvenokārt nosaka trīs būtiski kritēriji

Pirmkārt, mani aizrauj cilvēktiesību, zinātnes un tehnoloģiju mijiedarbība, jo tā ir moderno 

demokrātiju pamats.

Otrkārt, es vēlos dot ieguldījumu Eiropas vispārējo interešu aizstāvēšanā un tās iestāžu darbā, 

liekot lietā savas zināšanas un praktisko pieredzi, kas ir atzītas datu aizsardzības jomā. Es ticu, 

ka Eiropa globālās informācijas sabiedrības locekļiem spēj piedāvāt modeli.

Un visbeidzot, Eiropas iestādēm ir jākalpo par datu aizsardzības regulējuma ievērošanas 

paraugu, un tāda ir EDAU veiktās kontroles jēga.

Iemesli, kādēļ man liekas, ka atbilstu amata prasībām

a) Esmu pilnīgi neatkarīga un tāda esmu bijusi vienmēr, ko jo īpaši pierāda mans darbs 

administratīvā tieneša un konstitucionālā tiesneša amatā. Pat pildot Eiropas lietu ministra 

amatu, es tiku uzskatīta par pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, nevis par kāda politiskā spēka 

pārstāvi. Kaut arī es būtu varējusi, tomēr es neizvēlējos politisko karjeru. Esmu juriste, kas no 

visas sirds iestājas par cilvēktiesībām un kuru aizrauj to mijiedarbība ar tehnoloģijām.

b) Esmu datu aizsardzības eksperte, kurai bija iespēja sekot līdzi šīs nozares procesiem no 

1978. gada, kad tika pieņemts Francijas likums, un brīža, kad tika izveidota Informācijas 

tehnoloģiju un pamatbrīvību valsts komisija, kuras pirmo soļu speršanā piedalījos arī es, līdz 

šim brīdim, kad, būdama starptautiska advokātu biroja partnere, es Parīzē vadu prakses grupu, 

kas strādā datu aizsardzības tiesību jomā. Esmu secinājusi, ka starptautiskajos advokātu 

birojos joprojām ir maz sieviešu „partneru“ un vēl mazāk sieviešu „partneru“ strādā par 

departamentu vadītājām. 

c) Es pārzinu publisko iestāžu iekšējo dzīvi, jo esmu strādājusi trīs nozarēs: likumdošanas 
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varā (administratora amatā Senātā un profesionālās ētikas uzrauga amatā Nacionālajā 

asamblejā), izpildvarā (tieslietu ministra birojā un ministrijā) un tiesu varā (Valsts padomē, 

Konstitucionālajā tiesā un advokatūrā). Arī strādādama Informācijas tehnoloģiju un 

pamatbrīvību valsts komisijā, esmu iepazinusi neatkarīgās administratīvās iestādes no 

iekšienes.

c) Starptautiskā atvērtība un kultūru dažādība man kā eiropietei un pasaules pilsonei vienmēr 

ir bijuši vieni no svarīgākajiem tematiem. Pildot savus pienākumus Eiropas Zinātniskās un 

jauno tehnoloģiju ētikas grupas priekšsēdētājas amatā, strādājot UNESCO Starptautiskās 

Bioētikas komitejā un pasniedzot Kolumbijas Universitātē (ASV), Londonas Universitātes 

koledžā un tagad Parīzes Tirdzniecības augstskolā, esmu nonākusi saskarē ar visu tautību 

jauniešiem.

Tieši šie faktori (neatkarība, tehniska ievirze, darbs iestāžu augsta līmeņa vadības struktūrās 

un saziņas ar citiem nozīmes izpratne) ir tie, kas, manuprāt, mani padara par īpaši pārliecinošu 

un efektīvu amata kandidāti.

– Lūdzu, iepazīstiniet ar saviem plāniem attiecībā uz uzraudzības uzdevumiem, kas 
jāīsteno EDAU! Kādai, pēc jūsu domām, jābūt EDAU īstenotajai ES iestāžu un 
struktūru veiktās datu apstrādes uzraudzītāja lomai, un kā jūs plānojat izmantot EDAU 
intervences pilnvaras, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu?

EDAU uzraudzības loma ir jāpastiprina, jo no tās ir atkarīga funkcijas efektīvas izpildes 
reputācija.
Ievērojot pašreiz notiekošās reformas kursu, ir jāuzsver ex post uzraudzības nozīme, 
vienlaikus saglabājot slepeno datu apstrādes sākotnējās formalitātes, jo īpaši policijas, tiesu un 
veselības jomā. Gada revīzijas programma (jo īpaši par privātpersonu dzīvības apdraudējumu, 
fizisko drošību un iekšējo kontroli) būtu jādefinē, ņemot vērā nozaru kritērijus un datu 
slepenības pakāpes, vienlaikus paredzot arī neplānotas pārbaudes (piemēram, neatļautas 
piekļuves datiem gadījumā). Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai trešo valstu varas iestādes 
nevarētu nepastarpināti piekļūt ES datiem, apejot savstarpējās palīdzības mehānismus.
EDAU būtu jāuzlabo speciālās zināšanas par tieslietu un iekšlietu datu apstrādes uzraudzību 
(Eurodac, SIS II, VIS, Eiropas Policijas birojs utt.), vienlaikus no Eiropas tiesu (EST, ECT) un 
valstu konstitucionālo tiesu izstrādātās judikatūras izdarot secinājumus par privātās dzīves un 
pamatbrīvību aizsardzību.
EDAU uzraudzības kompetence nozīmē to, ka ir jāpastiprina datu aizsardzības inspektoru 
funkcija un atbildības joma. Būtu lietderīgi šiem inspektoriem piešķirt instrumentus, kas 
palīdz veikt personāla apmācību (atbilstības programmas, e-apmācība), lai EDAU dienesti 
varētu savlaicīgi atbildēt uz viņu uzdotajiem jautājumiem (piemēram, lai tie spētu reaģēt uz 
pieprasījumu nodrošināt piekļuvi, ievērojot datu aizsardzības prasību). Datu aizsardzības 
inspektorus ir jāmudina regulāri ziņot par atklātajiem pārkāpumiem. EDAU būtu jāizstrādā 
paraugprakses vadlīnijas, kas būtu vienkāršas un saprotamas.
Sūdzību izskatīšana būtu jāveic saskaņā ar tiesību aktiem. Būtu jāizveido oficiālāka saikne ar 
Ombudu gadījumos, kad viņš pats ir saņēmis sūdzību par datu aizsardzības regulējuma 
pārkāpumiem (Saprašanās memorands, piemēram).
Ir jāpilnveido sankciju sistēma un jāpārskata EDAU stratēģiskais dokuments
Pirmā sankcija ir apstrādes pārtraukšana un pārkāpuma novēršanas līdzekļu piemērošana. 
Citas sankcijas var piemērot tad, ja pārkāpums tiek izdarīts atkārtoti (vēl jo vairāk tāpēc, ka 
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Civildienesta noteikumi paredz arī sodīšanu). Būtu jāparedz sankcijas arī gadījumos, kad 
EDAU tiek liegta piekļuve un tiek slēpti būtiski elementi, lai izvairītos no tā īstenotās 
kontroles. Ņemot vērā ietekmi, kāda uz Regulas Nr. 45/2001 pārskatīšanu būs Vispārīgajai 
regulai, sadarbībā ar datu aizsardzības inspektoriem būtu jāpārskata EDAU 2010. gada 
13. decembra stratēģiskais dokuments. Varētu paredzēt soda mēru — pārkāpumu 
publiskošanu, ja tiek saņemta pārkāpumu izdarījušās iestādes piekrišana. Jebkurai sankcijai ir 
jābūt samērīgai, un tā ir jāpiemēro tiesību aktos paredzētā kārtībā, kā arī nedrīkst no 
redzesloka pazaudēt mērķi — nodrošināt atbilstību tiesībām un tiesību ievērošanu.

– Ņemot vērā to, ka turpmāk EDAU varētu darboties kā Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas sekretariāts, ja tiks pieņemta pašreizējā datu aizsardzības tiesību aktu pakete 
attiecībā uz šo jautājumu, vai varat paust savu viedokli par iespējamo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas organizatorisko struktūru un darba metodēm, kā arī to, kā būtu 
jāgroza Regula Nr. 45/2001, lai ņemtu vērā šos jaunos EDAU uzdevumus?

EDAU organizatoriskā struktūra un darba metodes nedrīkst ietekmēt šīs iestādes 
neatkarību, ja tā sāks darboties kā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sekretariāts
Ir grūti precīzi atbildēt uz šo jautājumu, ja nav nepastarpinātas pieredzes par pašreizējām 
EDAU attiecībām ar 29. panta grupu. Jebkurā gadījumā EDAU ir jābūt pilnīgi neatkarīgam arī 
turpmāk — kā tas ir noteikts Regulas Nr. 45/2001 44. pantā. Ir jāpieļauj arī situāciju, kurā
EDAU zaudē to neatkarīgas iestādes statusu, kāds ir prasīts vairākos EST nesenos spriedumos 
par dažādām nacionālām datu aizsardzības iestādēm.
Kaut arī var paredzēt 29. panta grupas un EDAU dienestu tuvināšanu attiecībā uz Eiropas 
iestāžu konsultēšanas funkcijām, tomēr tas nav iespējams attiecībā uz uzraudzību. Būtu 
jāuzceļ „Ķīnas mūris“, lai nodrošinātu uzraudzības funkciju nošķiršanu no konsultēšanas 
funkcijām. Tā kā EDAU ir paredzēta atsevišķa budžeta pozīcija, varētu sadarboties 
administratīvie un finanšu dienesti.  
Attiecībā uz Kolēģijas veiktajiem uzdevumiem jāteic, ka būtu jāizveido kopīgas grupas, jo 
īpaši nozaru jautājumos (atkarībā no ES lielajiem politiskajiem virzieniem). Lai sekmētu 
sinerģiju, Eiropas kolēģijas un EDAU priekšsēdētājs varētu šīm grupām attiecīgajā gadījumā 
sagatavot kopīgu rīkojuma vēstuli par kādu atsevišķu tematu.  Darbiniekiem individuāli arī 
turpmāk būtu jāpieder pie vienas vai otras iestādes. 
Izstrādājot regulu, ar kuru aizstāj Regulu Nr. 2001/45, būs jāņem vērā reformu gars
Pantā, kurā ir noteikta EDAU neatkarība, varētu norādīt, ka Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas sekretariāta funkciju pildīšana neapdraud EDAU neatkarību. 
Šī sekretariāta funkcija būtu jāreglamentē atsevišķā pantā, kurā būtu iekļauta atsauce uz 
iestādes reglamentu, lai precizētu jauno organizatorisko kārtību, kas no šīs funkcijas izriet. 
Citos pantos būtu jāsniedz to funkciju apraksts, kas paredzētas attiecībā uz uzraudzību, no 
vienas puses, un uz konsultēšanu, no otras puses.
Sadarbība ar valstu iestādēm būtu jāreglamentē atsevišķā pantā. Ir jādomā arī par EDAU lomu 
attiecībās ar trešo valstu līdzīga rakstura iestādēm, ja tādas ir.
Visbeidzot, būs jāprecizē EDAU funkcijas gadījumos, kad Kolēģijai būs jārīkojas vienas 
pieturas aģentūras sistēmas ietvaros, kas ir viens no reformas tematiem, lai popularizētu datu 
aizsardzības kopīgu kultūru, kuras pamatā ir tiesību primāts, savstarpēja uzticība un apmaiņa.


