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- Vă rugăm să descrieți motivele pentru care doriți să ocupați acest post și pentru care 
vă considerați persoana potrivită.

În esență, motivația mea se bazează pe trei elemente esențiale. 

În primul rând, mă pasionează convergența dintre drepturile omului, știință și tehnologie, 

întrucât aceasta constituie temelia democrațiilor moderne. 

În al doilea rând, intenția mea este să-mi pun expertiza și experiența practică recunoscută în 

domeniul protecției datelor în serviciul interesului general european și al instituțiilor sale. 

Cred într-o Europă capabilă să propună un model pentru cetățeni, într-o societate 

informațională globală. 

În al treilea rând, instituțiile europene trebuie să aibă un comportament exemplar în privința 

respectării protecției datelor, iar aceasta este esența rolului de supraveghere al AEPD. 

De ce consider că profilul meu este potrivit pentru acest post 

a) Sunt fundamental independentă, cum am dovedit întotdeauna, în special în calitate de 

judecător administrativ și judecător constituțional. În perioada în care am fost Ministră a 

Afacerilor europene, eram considerată ca „societate civilă”, și nu ca parte politică. N-am optat 

pentru o carieră politică, deși aș fi putut. Sunt o juristă puternic atașată drepturilor omului și 

pasionată de întâlnirea lor cu tehnologia.

b) Sunt expertă în protecția datelor, și am avut ocazia să urmăresc evoluțiile din acest 

domeniu de la votarea legii franceze din 1978 și înființarea CNIL (Comisia Națională pentru 

Informatică și Libertăți) - ai cărei primi pași i-am însoțit - până în prezent, când, în calitate de 

avocată asociată într-un cabinet internațional, conduc, la Paris, un „practice group” în dreptul 

protecției datelor. Constat că încă sunt puține femei cu statut de asociat („partner”) în 

cabinetele internaționale de avocați, și încă și mai puține ocupă posturi de șef de departament. 

c) Cunosc arcanele instituțiilor publice, având în vedere faptul că am exersat deja în cele trei 
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ramuri: legislativă (administrator la Senat și deontolog la AN), executivă (cabinetul 

ministrului justiției și minister) și jurisdicțională (Consiliul de Stat, Curtea Constituțională și 

Barou). La CNIL, am cunoscut, de asemenea, din interior, autoritățile administrative 

independente. 

c) Deschiderea spre dimensiunea internațională și diversitatea culturilor s-a aflat dintotdeauna 

în centrul preocupărilor mele, în calitate de europeană și de cetățeană a lumii. 

Responsabilitățile pe care le-am avut în calitate de Președintă a Grupului european de etică în 

domeniul noilor științe și tehnologii și a Comitetului internațional de bioetică al UNESCO, 

precum și cursurile pe care le-am predat la Columbia, în SUA, la UCL, în Londra și în prezent 

la HEC, la Paris, mi-au permis să fiu în contact cu tineri de toate naționalitățile. 

Acestea sunt motivele (independență, tehnicitate, management în cadrul autorităților la nivel 

înalt și abilitățile de comunicare) pentru care consider că sunt o candidată deosebit de 

credibilă și eficace. 

- Vă rugăm să vă prezentați ideile cu privire la sarcina de supervizare a AEPD. Care 
este concepția dumneavoastră asupra rolului de supervizare de către AEPD a 
activităților de procesare ale instituțiilor și organismelor UE și cum intenționați să faceți 
uz de puterile conferite AEPD pentru a interveni în scopul transpunerii în practică a 
conformității? 

Rolul de supraveghere al AEPD trebuie valorizat, întrucât de acest lucru depinde 
credibilitatea funcției. 
Urmând linia reformelor în curs, trebuie insistat asupra supravegherii ex post, păstrând, 
totodată, formalitățile prealabile pentru prelucrarea datelor sensibile, în special în privința 
poliției, justiției și sănătății. Ar trebui stabilit un program anual de audit (al riscurilor pentru 
viața privată, securitatea fizică și controlul intern, în special), conform unor criterii sectoriale 
și referitoare la sensibilitatea datelor, fără a exclude inspecțiile inopinate (de exemplu în caz 
de data breach). Este necesară o atenție specială pentru ca autoritățile din afara UE să nu aibă 
acces direct la datele UE în afara mecanismelor de întrajutorare.
AEPD trebuie să-și consolideze expertiza în materie de supervizare a prelucrărilor care 
vizează justiția și afacerile interne (Eurodac, SIS II, VIS, Europol etc.), ținând totodată seama 
de consecințele legate de protecția vieții private și de libertățile fundamentale din 
jurisprudența Curților europene (CJUE, CEDO) și a curților constituționale naționale. 
Rolul de supervizare al AEPD implică o consolidare a rolului și competențelor responsabililor 
pentru protecția datelor (RPD). Trebuie să li se acorde mijloace pentru a contribui la formarea 
personalului [programe de conformitate (compliance programs), e-training], iar serviciile 
AEPD trebuie să fie capabile să răspundă prompt la solicitări (de exemplu, trebuie să știe cum 
să răspundă la o cerere de acces respectând protecția datelor). RPD trebuie încurajați să 
notifice sistematic incidentele constatate. AEPD ar trebui să elaboreze un Ghid de bune 
practici simplu și comprehensibil. 
Tratarea plângerilor trebuie formalizată. Este necesară stabilirea unei legături mai formale cu 
Ombudsmanul atunci când acesta este sesizat pentru chestiuni bazate pe protecția datelor 
(MOU, de exemplu).
Sistemul de sancțiuni trebuie completat, iar documentul strategic al AEPD trebuie 
revizuit.
Prima sancțiune este oprirea prelucrării și inițierea remedierii. Sunt justificate și alte sancțiuni 
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în cazul în care practica reclamată se repetă (cu atât mai mult cu cât statutul funcționarilor 
prevede sancțiuni). Ar trebui prevăzute sancțiuni atunci când i se refuză AEPD accesul sau i 
se ascund elemente esențiale pentru controlul efectuat. Având în vedere efectele pe care le va 
avea Regulamentul general asupra revizuirii Regulamentului 45/2001, ar trebui revizuit 
documentul strategic din 13 decembrie 2010 al AEPD, în colaborare cu RPD. Ar putea fi 
prevăzută, cu acordul instituției în cauză, sancțiunea de a face publice încălcările. Toate 
sancțiunile trebuie să fie proporționale și aplicate după respectarea garanțiilor procedurale 
(due process of law), și nu trebuie pierdută din vedere finalitatea, și anume conformitatea și 
respectarea drepturilor.

- Ținând seama de viitorul rol pe care AEPD l-ar putea juca ca secretariat al 
Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), în cazul în care actualul pachet 
referitor la protecția datelor este adoptat sub acest aspect, vă rugăm să vă expuneți 
opinia asupra posibilei organizări a CEPD și a metodelor de lucru, precum și asupra 
modului în care s-ar putea modifica Regulamentul 45/2001 pentru a lua în considerare 
acest nou rol.

Organizarea structurii AEPD și a metodelor sale de lucru nu trebuie să-i afecteze 
negativ independența, în cazul în care preia secretariatul Comitetului european pentru 
protecția datelor.
Aceasta este o chestiune dificil de elucidat fără a fi trăit din interior relațiile dintre AEPD și 
Grupul „articolul 29”. În orice caz, AEPD trebuie să-și mențină o independență totală, 
conform dispozițiilor articolului 44 din Regulamentul 45/2001. Ar fi de neconceput ca AEPD 
să nu aibă același statut de independență ca și cel impus de CJUE, în câteva hotărâri 
pronunțate recent, mai multor autorități naționale de protecție a datelor. 
Se poate concepe o apropiere a serviciilor Grupului „articolul 29” de cele ale AEPD în 
privința funcției de consiliere a instituțiilor europene, însă acest lucru nu este posibil pentru 
supraveghere. Trebuie ridicat un „Zid chinezesc” pentru ca funcția de supraveghere să fie 
separată de cea de consiliere. Serviciile administrative și financiare ar putea coopera, cu 
condiția ca AEPD să dispună de o linie bugetară specifică.
În ceea ce privește sarcinile ce privesc Comitetul, ar trebui constituite echipe comune, în 
special pe teme sectoriale (în funcție de politicile majore ale UE). Pentru a favoriza sinergiile, 
ar putea fi adresate acestor echipe, pe anumite subiecte și în funcție de fiecare caz, scrisori 
comune de misiune ale Președintelui Comitetului european și ale AEPD. În mod individual, 
agenții trebuie să continue să facă parte fie dintr-o autoritate, fie din cealaltă. 
Regulamentul care se va substitui Regulamentului 2001/45 ar trebui să se conformeze 
spiritului reformei.
Articolul care se referă la independența AEPD ar putea indica că aceasta nu este afectată de 
funcția sa de secretariat al Comitetului european pentru protecția datelor. 
Ar fi necesar un articol special referitor la funcția de secretariat, care să trimită la 
regulamentul intern, pentru a preciza noul mod de organizare legat de această funcție. Alte 
articole ar trebui să descrie funcția de supraveghere, pe de o parte, și cea de consiliere, pe de 
altă parte. 
Un articol întreg ar trebui consacrat cooperării cu autoritățile naționale. Trebuie, de asemenea, 
gândit și rolul AEPD în raport cu autoritățile similare din țările terțe, acolo unde acestea 
există. 
În final, ar trebui precizat rolul AEPD atunci când Comitetul trebuie să intervină în cadrul 
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sistemului „one stop shop”, care constituie una dintre mizele reformei, pentru a favoriza o 
cultură comună a protecției datelor, bazată pe preeminența dreptului, a încrederii reciproce și 
a schimburilor. 


