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Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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Parlament Ewropew

STRASBURGU

Smigħ tal-kandidata Noëlle LENOIR

- Tista' jekk jogħbok tiddeskrivi r-raġunijiet għall-applikazzjoni tiegħek għal din il-
pożizzjoni u għala tqis lilek innifsek adattata għaliha?

Bażikament, il-motivazzjoni tiegħi tistrieħ fuq tliet elementi essenzjali.

L-ewwel nett, it-tlaqqigħ tad-drittijiet tal-bniedem, ix-xjenza u t-teknoloġija jappassjonani 

għax huwa l-bażi tad-demokraziji moderni. 

Imbagħad, xewqti hi li l-kompetenza u l-esperjenza prattika tiegħi magħrufa fil-qasam tal-

protezzjoni tad-data noffrihom għas-servizz tal-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea u tal-

istituzzjonijiet tagħha. Nemmen f’Ewropa li hi kapaċi tipproponi mudell għal ċittadini 

f’soċjetà tal-informazzjoni globali. 

Fl-aħħar nett, l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu eżemplari fir-rigward tal-protezzjoni 

tad-data u dan huwa s-sens tar-rwol ta' superviżjoni tal-KEPD. 

Għala naħseb li għandi l-profil xieraq għall-pożizzjoni. 

a) Jiena fundamentalment indipendenti kif dejjem urejt, b’mod partikolari bħala mħallef 

amministrattiva u mħallef kostituzzjonali. Bħala Ministru tal-Affarijiet Ewropej, kont meqjusa 

bħala “soċjetà ċivili” u mhux bħala politikanta. Stajt, imma ma għażilx il-karriera tal-politika. 

Jiena ġurista marbuta bil-qawwa tiegħi kollha mad-drittijiet tal-bniedem u jien ippassjonata 

mit-tlaqqigħ tagħhom mat-teknoloġiji.  

b) Jiena experta fil-protezzjoni tad-data, li kelli ċ-ċans insegwi l-iżviluppi f'dan il-qasam 

mindu ġiet ivvutata l-liġi Franċiża tal-1978 u s-CNIL (Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (Kummissjoni Nazzjonali tal-Informatika u Libertajiet)) – li 

akkumpanjajt l-ewwel passi tagħha – sal-ġurnata tal-lum, fejn bħala avukata assoċjata f'kamra 

tal-avukati internazzjonali jiena niddirieġi l-"practice group" f'Pariġi fid-dritt tal-protezzjoni 

tad-data. Jiena nosserva li għad hemm ftit nisa “partners” fil-kmamar tal-avukati 

internazzjonali, u saħansitra anqas nisa “partners” kapijiet ta’ dipartiment. 
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c) Jiena naf id-dinja tal-istituzzjonijiet pubbliċi, peress li eżerċitajt il-professjoni fit-tliet 

fergħat: dik leġiżlattiva (amministratriċi fis-Senat u deontologa fl-Assemblea Nazzjonali ), dik 

eżekuttiva (kabinett, ministru tal-Ġustizzja u ministeru) u dik ġurisdizzjonali (Kunsill ta’ Stat, 

Qorti Kostituzzjonali u Avukatura). Fis-CNIL, sirt naf ukoll minn ġewwa l-awtoritajiet 

amministrattivi indipendenti. 

c) Il-ftuħ għal-livell internazzjonali u d-diversità tal-kulturi minn dejjem kienu fil-qalba tat-

tħassib tiegħi, bħala Ewropea u ċittadina tad-dinja. Ir-responsabilitajiet tiegħi ta’ President tal-

Grupp Ewropew ta’ Etika tax-xjenzi u tat-teknoloġiji ġodda u tal-Kumitat Internazzjonali tal-

Bioetika tal-UNESCO u t-tagħlim li għallimt kemm fl-Università ta' Columbia (Stati Uniti), 

fil-UCL f'Londra u llum il-ġurnata fil-HEC f'Pariġi qegħduni f'kuntatt ma' żgħażagħ ta' 

nazzjonalitajiet kollha. 

Huwa fuq dawn il-bażijiet (indipendenza, tekniċità, ġestjoni ta' awtoritajiet ta' livell għoli u 

sens ta' komunikazzjoni mal-oħrajn) li naħseb li jiena kandidata partikolarment kredibbli u 

effikaċi. 

- Tista’ tippreżenta l-ideat tiegħek dwar il-kompitu superviżorju tal-KEPD? Kif 
tipprevedi r-rwol superviżorju li għandu l-KEPD li jipproċessa l-attivitajiet tal-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE u kif għandek il-ħsieb li tagħmel użu tas-setgħat ta’ 
intervent biex tiġi infurzata l-osservanza? 

Ir-rwol ta’ superviżjoni tal-KEPD għandu jiġi msaħħaħ għax il-kredibilità tal-funzjoni 
tiddependi minn hekk. 
Fil-linja tar-riforma li għaddejja bħalissa, jeħtieġ li ssir insistenza fuq is-superviżjoni ex post, 
filwaqt li jinżammu kif inhuma l-formalitajiet preliminari għat-trattament tad-data sensittiva, 
b'mod partikolari fil-qasam tal-pulizija, il-ġustizzja u s-saħħa.  Programm annwali ta’ verifiki
(fuq ir-riskji għall-ħajja privata, is-sigurtà fiżika u l-kontroll intern, b’mod partikolari) għandu 
jiġi definit skont kriterji settorjali u ta’ sensittività tad-data, mingħajr ma jiġu esklużi l-
ispezzjonijiet mhux mistennija (eż. f'każ ta' data breach). Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari sabiex awtoritajiet li jinsabu barra l-UE ma jkollhomx aċċess dirett għad-data tal-
UE għajr għal mekkaniżmi ta' kooperazzjoni.
Il-KEPD għandu jsaħħaħ il-kompetenza tiegħu fir-rigward tas-superviżjoni tat-trattamenti li 
jikkonċernaw il-ġustizzja u l-affarijiet interni (Eurodac, SIS II, VIS, Europol eċċ.), filwaqt li 
jinsiltu t-tagħlimiet fir-rigward tal-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-libertajiet fundamentali 
tal-ġurisprudenza eżistenti fil-livell tal-Qrati Ewropej (QtĠ-UE, QEDB) u tal-qrati 
kostituzzjonali nazzjonali. 
Ir-rwol ta’ superviżjoni tal-KEPD jimplika tisħiħ tar-rwol u tal-kompetenza tal-Uffiċjali tal-
Protezzjoni tad-Data (UPD). Jeħtieġ li jingħataw għodod biex jgħinu lill-persunal jitħarreġ 
(compliance programmes, taħriġ online) u li s-servizzi tal-KEPD ikunu jistgħu jwieġbu meta 
jkun waqtu l-mistoqsijiet tagħhom (eż. x’għandhom iwieġbu f'każ ta' talba għal aċċess, 
filwaqt li jirrispettaw il-protezzjoni tad-data). L-UPD għandhom jiġu mħeġġa jinnotifikaw 
sistematikament l-inċidenti li jiġu nnotati. Il-KEPD għandu jfassal “Gwida ta’ Prattiki Tajba" 
sempliċi u li tinftiehem. 
L-investigazzjoni tal-ilmenti għandha tiġi formalizzata. Għandha tiġi stabbilita relazzjoni 
aktar formali mal-Medjatur meta huwa stess jiġi kkonsultat dwaril-bażi tal-protezzjoni tad-
data (MtQ, pereżempju).
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Is-sistema ta’ sanzjonijiet għandha titlesta u d-dokument strateġiku tal-KEPD għandu 
jiġi rivedut
L-ewwel sanzjoni hija l-estensjoni tat-trattamenti u l-istabbiliment tar-rimedji. Is-sanzjonijiet 
l-oħra huma ġġustifikati jekk il-prattika li kkawżat l-ilment tiġi rripetuta (kemm-il darba l-
istatut tal-uffiċjali jiddisponi għal sanzjonijiet). Għandu jkun hemm dispożizzjoni għal 
sanzjonijiet meta l-KEPD jiġi mċaħħad minn aċċess jew jara li elementi essenzjali ġew 
moħbija mill-kontroll tiegħu. Meta jitqies l-impatt li se jkollu r-Regolament ġenerali fuq ir-
reviżjoni tar-Regolament 45/2001, jeħtieġ li flimkien mal-UPD jiġi rivedut id-dokument 
strateġiku tat-13 ta’ Diċembru 2010 tal-KEPD. Il-pubblikazzjoni tal-każijiet ta’ nuqqas ta’ 
osservanza bħala sanzjoni fiha nfisha tista' ssirilha dispożizzjoni bil-qbil tal-istituzzjoni 
kkonċernata. Kull sanzjoni għandha tkun proporzjonata u għandha tiġi imposta wara li jsir il-
proċess dovut tal-liġi u wieħed ma għandux jinsa l-għan finali li hu l-osservanza u r-rispett 
tad-drittijiet.

- Meta jitqies ir-rwol bħala segretarjat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
(BEPD) li l-KEPD jista' jkollu fil-futur, jekk il-pakkett ta' protezzjoni tad-data attwali 
jiġi adottat fuq dan il-punt, tista' tesprimi l-fehma tiegħek dwar l-organizzazzjoni 
possibbli tal-KEPD u l-metodi ta ' ħidma, kif ukoll kif ir-Regolament 45/2001 għandu 
jiġi emendat biex iqis dan ir-rwol il-ġdid?

L-organizzazzjoni tal-istruttura tal-KEPD u l-metodi ta’ ħidma tiegħu m’għandhomx 
jalteraw l-indipendenza tiegħu jekk isir is-segretarjat tal-Bord Ewropewgħall-
Protezzjoni tad-Dejta
Hija ħaġa delikata li nwieġeb għal din il-mistoqsija mingħajr ma esperjenzajt mill-qribir-
relazzjonijiet bejn il-KEPD u l-Grupp tal-Artikolu 29. Fi kwalunkwe każ, il-KEPD għandu 
jżomm l-indipendenza totali tiegħu kif hemm preskritt mill-Artikolu 44 tar-Regolament 
45/2001. Huwa inkonċepibbli li l-KEPD ma jgawdix l-istess stat ta’ indipendenza bħal dak li 
insistiet fuqu l-QtĠ-UE f’diversi sentenzi riċenti dwar diversi awtoritajiet nazzjonali tal-
protezzjoni tad-data. 
Wieħed jista’ jipprevedi li s-servizzi tal-Grupp tal-Artikolu 29 u tal-KEPD jingħaqdu flimkien 
biex iwettqu l-kompitu li jagħtu pariri lill-istituzzjonijiet tal-UE, iżda mhux l-istess jista’ 
jingħad għall-funzjoni ta’ superviżjoni. Jeħtieġ li jiġi stabbilit "Ħajt Ċiniż" ħalli l-funzjoni ta’ 
superviżjoni tinfired minn dik tal-għoti ta’ pariri. Is-servizzi amministrattivi u finanzjarji
jistgħu jikkooperaw la jidher li l-KEPD jiddisponi minn intestatura baġitarja speċifika.  
Fir-rigward tal-kompiti tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, jeħtieġ li jiġu 
kostitwiti timijiet konġunti, b'mod partikolari dwar suġġetti settorjali (li jirriflettu l-politiki 
ewlenin tal-UE). Sabiex jiġu inkuraġġiti s-sinerġiji, jistgħu jiġu indirizzati ittri ta’ missjoni 
konġunti tal-President tal-Kumitat Ewropew u tal-KEPD li dawn it-timijiet dwar suġġett 
partikolari skont kull każ għalih.  Il-membri tal-persunal b’mod individwali għandhom 
ikomplu jiġu impjegati jew minn awtorità waħda jew mill-oħra. 
Ir-Regolament li jieħu post ir-Regolament 2001/45 għandu jirrispetta l-ispirtu tar-
riforma
L-artikolu li jafferma l-indipendenza tal-KEPD jista’ jindika li din l-indipendenza ma 
tiddgħajjifx minħabba l-funzjoni tiegħu ta’ segretarjat tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta. 
Għandu jiġi ddedikat artikolu speċifiku għal din il-funzjoni ta’ segretarjat b'referenza għar-
regoli ta’ proċedura li jkunu jispjegaw l-arranġamenti organizzattivi rekwiżiti. Artikoli 
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differenti għandhom jiddeskrivu l-funzjoni ta’ superviżjoni, fuq naħa waħda, u l-funzjoni tal-
għoti ta’ pariri fuq in-naħa l-oħra. 
Artikolu sħiħ għandu jiġi ddedikat lill-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali. Jeħtieġ li 
ssir riflessjoni ukoll dwar ir-rwol tal-KEPD fir-rigward tal-awtoritajiet simili tal-pajjiżi terzi 
fejn dawn jeżistu. 
Fl-aħħar nett, jeħtieġ li r-rwol tal-KEPD jiġi spjegat fid-dettal fir-rigward ta’ meta l-Bord 
għandu jintervjeni fil-qafas tas-sistema "one stop shop" li hija waħda mill-isfidi tal-proċess 
tar-riforma biex tiġi promossa kultura komuni tal-protezzjoni tad-data bbażata fuq il-pre-
eminenza tal-istat tad-dritt, il-fiduċja reċiproka u r-reċiproċità.


