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PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Segunda-feita, 20 de outubro de 2014 das 19:00 às 22:30
Parlamento Europeu
ESTRASBURGO

Audição da candidata Noëlle LENOIR

- Poderia, por favor, descrever as razões da sua candidatura ao lugar e porque é que se 
considera qualificado para o mesmo?

No fundo, a minha motivação assenta em três elementos essenciais. 

Em primeiro lugar, sou uma apaixonada pelo encontro entre os direitos humanos, a ciência e a 

tecnologia, porque são a base das democracias modernas. 

Depois, desejo colocar a minha experiência prática e os meus conhecimentos, reconhecidos 

no domínio da proteção de dados, ao serviço do interesse geral europeu e das suas 

instituições. Acredito numa Europa capaz de propor um modelo para os cidadãos numa 

sociedade de informação global. 

Por fim, as instituições europeias devem ser exemplares no respeito pela proteção dos dados e 

é este o sentido do papel de supervisão da AEPD. 

Porque penso ter o perfil adequado para o lugar. 

a) Sou fundamentalmente independente, como sempre o demonstrei, nomeadamente como 

juíza do Tribunal Administrativo e juíza do Tribunal Constitucional. Enquanto Ministra dos 

Assuntos Europeus, fui considerada como "sociedade civil" e não como política. Poderia ter 

escolhido uma carreira política, mas não o fiz. Sou uma jurista ativamente comprometida com 

os direitos humanos e apaixonada pelo seu encontro com as tecnologias.  

b) Sou uma especialista em proteção de dados, que teve a oportunidade de seguir as evoluções 

desta temática depois da votação da lei francesa de 1978 e da CNIL – cujos primeiros passos 

acompanhei – até aos dias de hoje em que, como advogada associada num escritório 

internacional, dirijo a «área de prática» de direito à proteção de dados em Paris. Constato que 

ainda há poucas mulheres «sócias» nos escritórios de advogados internacionais e, entre estas, 

ainda menos chefes de departamento. 

c) Conheço os meandros das instituições públicas, tendo atuado nos três poderes: legislativo 
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(administradora no Senado e deontóloga na Assembleia Nacional – Parlamento francês), 

executivo (gabinete do ministro da Justiça e ministério da justiça) e jurisdicional (Conselho de 

Estado, Tribunal Constitucional e Ordem dos Advogados). Na CNIL, conheci igualmente por 

dentro as autoridades administrativas independentes. 

d) A abertura internacional e a diversidade das culturas estiveram sempre no centro das 

minhas preocupações, como europeia e como cidadã do mundo. As minhas responsabilidades 

como Presidente do Grupo europeu de ética sobre as ciências e as novas tecnologias e do 

Comité internacional de Bioética da UNESCO, assim como as minhas aulas tanto em 

Columbia (EUA) como na UCL em Londres e, presentemente, na HEC em Paris, colocaram-

me em contacto com jovens de todas as nacionalidades. 

É sobre estas bases (de independência, de competência técnica, de gestão de autoridades a alto 

nível e de sentido da comunicação com os outros) que julgo ser uma candidata 

particularmente credível e eficaz. 

- Poderia apresentar as suas ideias sobre a função supervisora da EDPS? Como encara o 
papel da EDPS de supervisão das atividades de tratamento de dados pelas instituições 
ou órgãos da UE e como tenciona fazer uso dos poderes de intervenção da EDPS para 
obrigar ao cumprimento das disposições?

O papel de supervisão da AEPD deve ser valorizado pela credibilidade da função em 
causa. 
No quadro da reforma em curso, é necessário insistir na supervisão ex post, mantendo as 
formalidades prévias para os tratamentos de dados sensíveis, designadamente em matéria de 
polícia, de justiça e de saúde. Deveria ser definido um programa anual de auditorias (sobre os 
riscos para a vida privada, sobre a segurança física e sobre o controlo interno, em especial), 
segundo critérios sectoriais e a sensibilidade dos dados, sem excluir as inspeções sem pré-
aviso (ex. em caso de data breach). Deve ser dada uma atenção especial ao facto de as 
autoridades fora da UE não poderem aceder diretamente aos dados da UE, salvo no que 
respeita aos mecanismos de assistência mútua. 
A AEPD deveria reforçar as suas competências na supervisão dos tratamentos de dados que 
respeitem à justiça e aos assuntos internos (Eurodac, SIS II, VIS, Europol, etc.), devendo tirar 
as respetivas consequências da jurisprudência existente ao nível dos tribunais europeus 
(TJUE, TEDH) e dos tribunais constitucionais nacionais, no que concerne à proteção da vida 
privada e aos direitos fundamentais. 
O papel de supervisão da AEPD implica um reforço do papel e da competência dos DPO. 
Convém dar-lhes meios para os ajudar a formar-se (programas de compliance, e-training) e 
convém que os serviços da AEPD sejam capazes de responder a tempo e horas às suas 
perguntas (ex. o que responder em caso de um pedido de acesso relativamente à proteção de 
dados). Os DPO devem ser encorajados a notificar sistematicamente os incidentes que 
constatem. A AEPD deveria elaborar um «Guia de Boas Práticas» simples e compreensível. 
A instrução das queixas deve ser formalizada. Deverá ser estabelecida uma ligação mais 
formal com o Mediador, quando aquelas lhe forem remetidas com base na proteção de dados 
(MOU, por exemplo).
O sistema sancionatório deve ser complementado e o documento estratégico da AEPD 
deve ser revisto
A primeira sanção é terminar os tratamentos de dados e colocar em prática soluções. 
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Justificar-se-ão outras sanções se a prática em causa se repetir (na medida em que o estatuto 
dos funcionários implique as sanções). Devem ser previstas sanções quando seja recusado o 
acesso à AEPD, ou quando lhe sejam omitidos elementos essenciais ao seu controlo. Tendo 
em conta o impacto que o Regulamento geral terá na revisão do Regulamento 45/2001, será 
conveniente rever o documento estratégico da AEPD de 13 de dezembro de 2010, em 
concertação com os DPO. A publicidade das violações poderá ser prevista como sanção, com 
o acordo da instituição em causa. Todas as sanções devem ser proporcionais e aplicadas após 
um due process of law e não deve perder-se de vista a finalidade que é a conformidade e o 
respeito pelos direitos. 

- Tendo em conta o futuro papel que a AEPD poderá desempenhar enquanto 
secretariado do Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD), caso seja adotado o 
atual pacote de proteção de dados nesta matéria, poderia exprimir o seu ponto de vista 
sobre a possível organização do CEPD e sobre os métodos de trabalho, assim como 
referir em que medida o Regulamento 45/2001 deve ser alterado a fim de ter em conta 
este novo papel?

A organização da estrutura da AEPD e os seus métodos de trabalho não devem alterar a 
sua independência, caso assuma o secretariado do Comité europeu para a proteção de 
dados
É delicado responder a esta questão sem ter vivido por dentro os atuais relatórios da AEPD e 
do Grupo do Artigo 29.º. De qualquer modo, a AEPD deve conservar a sua total 
independência, tal como prescrito no artigo 44.º do Regulamento 45/2001. Seria inconcebível 
que a AEPD não beneficiasse do mesmo estatuto de independência que é exigido pelo TJUE 
em várias decisões judiciais recentes sobre as diversas autoridades nacionais de proteção de 
dados. 
Se podemos considerar uma aproximação dos serviços do Grupo do Artigo 29.º e da AEPD 
quanto à função consultiva das instituições europeias, o mesmo não é possível relativamente à 
supervisão. Convém estabelecer uma «Chinese Wall» para que a função de supervisão seja
separada da função consultiva. Os serviços administrativos e financeiros poderiam cooperar, 
desde que a AEPD dispusesse de uma rubrica orçamental específico.  
Para as tarefas relevantes do Comité, devem ser constituídas equipas comuns, designadamente 
sobre os assuntos sectoriais (em função das grandes políticas da UE). Para potenciar sinergias, 
as cartas de missão conjuntas do Presidente do Comité europeu e da AEPD poderiam ser 
endereçadas a estas equipas, caso a caso, sobre um determinado tema. Os agentes deveriam 
continuar a ser de uma ou de outra autoridade. 
O Regulamento que substituirá o Regulamento 45/2001 deverá conformar-se com o 
espírito da reforma
O artigo que afirma a independência da AEPD poderia mencionar que esta não é afetada pela 
sua função de secretariado do Comité europeu para a proteção de dados. 
Deveria ser consagrado um artigo específico relativamente a esta função de secretariado em
relação ao regulamento anterior, para precisar o novo modo de organização que a mesma 
implica. Artigos diferentes deveriam descrever a função de supervisão, por um lado, e a 
função consultiva, por outro. 
Deveria ser consagrado um artigo inteiro à cooperação com as autoridades nacionais. É 
necessário refletir também sobre o papel da AEPD, em comparação com as autoridades 
similares de países terceiros, quando existam. 
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Por último, convirá definir o papel da AEPD quando o Comité deva intervir no quadro do 
sistema «one stop shop» que é um dos desafios da reforma para beneficiar uma cultura 
comum da proteção de dados fundada no Estado de Direito, na confiança mútua e no 
intercâmbio. 


