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EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Pondelok 20. októbra 2014 od 19.00 do 22.30 h
Európsky parlament

ŠTRASBURG

Vypočutie kandidátky Noëlle LENOIROVEJ

- Mohli by ste, prosím, opísať dôvody, prečo ste sa prihlásili na túto pozíciu a prečo sa 
považujete na túto pozíciu za vhodného/vhodnú?

Moja motivácia v zásade vychádza z troch základných vecí. 

Predovšetkým ma fascinuje spojenie ľudských práv, vedy a technológií, pretože je to 

základný pilier moderných demokracií. 

Ďalej by som chcela využiť svoju odbornosť a praktické skúsenosti získané v oblasti ochrany 

údajov v prospech európskeho verejného záujmu a jeho inštitúcií. Verím v Európu, ktorá 

dokáže občanom ponúknuť model v globálnej informačnej spoločnosti. 

A napokon, európske inštitúcie by mali byť príkladom pri dodržiavaní ochrany údajov a toto 

je zmyslom úlohy EDPS pri vykonávaní dozoru. 

Myslím si preto, že mám vhodné predpoklady zastávať tento post. 

a) Som úplne nezávislá, čo som vždy preukazovala, predovšetkým vo funkcii sudkyne 

správneho súdu a ústavnej sudkyne. Keď som bola ministerkou pre európske záležitosti, 

považovali ma za zástupkyňu „občianskej spoločnosti“, a nie za političku. Nezvolila som si 

kariéru političky, hoci som mohla. Som právnička, ktorá sa horlivo zaujíma o ľudské práva, 

a fascinuje ma ich spojenie s technológiami.  

b) Som odborníčka na ochranu údajov a mala som to šťastie, že som mohla sledovať vývoj 

v tejto oblasti od schválenia francúzskeho zákona z roku 1978 a Národnej komisie 

pre informačné technológie a slobody (CNIL) – ktorej prvé kroky som sprevádzala – až 

po súčasnosť, keď pôsobím ako právnička v medzinárodnej firme a vediem skupinu 

právnikov („practice group“) v Paríži, ktorá sa venuje právu na ochranu osobných údajov. 

Ako vidno, v medzinárodných právnických firmách je medzi právnikmi partnermi stále málo 

žien a ešte menej je žien, ktoré ako partnerky zastávajú funkciu vedúcej oddelenia. 

c) Poznám zákutia verejných inštitúcií, pretože som pôsobila v týchto troch oblastiach: v 
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legislatívnej (ako administrátorka v senáte a poradkyňa pre otázky etiky v národnom 

zhromaždení), výkonnej (v kabinete ministra spravodlivosti a na ministerstve) a súdnej 

(v štátnej rade, na ústavnom súde a v advokátskej komore). Počas pôsobenia v CNIL som 

mala možnosť oboznámiť sa s nezávislými správnymi orgánmi aj znútra. 

c) Otvorenosť z medzinárodného hľadiska a kultúrna rozmanitosť boli vždy stredobodom 

mojich činností, či už ako Európanky alebo svetoobčianky. Vo funkcii predsedníčky 

Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách a Medzinárodného výboru 

UNESCO pre bioetiku a tiež vďaka vyučovaniu na Kolumbijskej univerzite (USA), univerzite 

UCL v Londýne a v súčasnosti na Vysokej škole ekonomickej (HEC) v Paríži som sa dostala 

do styku s mladými ľuďmi všetkých národností. 

Vzhľadom na tieto predpoklady (nezávislosť, odbornosť, riadenie orgánov na vysokej úrovni 

a zmysel pre komunikáciu s inými) sa domnievam, že som veľmi dôveryhodnou a zdatnou 

kandidátkou. 

- Mohli by ste vyjadriť svoje predstavy o úlohe EDPS pri vykonávaní dozoru? Ako si 
predstavuje úlohu EDPS pri vykonávaní dozoru nad činnosťami spracovávania údajov 
v inštitúciách a orgánoch EÚ a ako máte v úmysle využívať právomoci EDPS na 
zasahovanie s cieľom zabezpečiť súlad s predpismi?

Úlohu EDPS pri vykonávaní dozoru treba posilniť, lebo od toho závisí dôveryhodnosť 
tejto funkcie. 
V zmysle prebiehajúcej reformy treba klásť dôraz na dozor ex post a súčasne zachovať 
formality, ktoré predchádzajú spracovaniu citlivých údajov, najmä v oblasti polície, 
spravodlivosti a zdravia.  Mal by sa stanoviť ročný program auditov (zameraný predovšetkým 
na riziká z hľadiska súkromného života, fyzickej bezpečnosti a vnútornej kontroly) 
podľa odvetvových kritérií a citlivosti údajov bez toho, aby sa vylúčili neohlásené kontroly 
(napríklad v prípade porušenia ochrany údajov). Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
tomu, aby orgány mimo EÚ nemali priamy prístup k údajom EÚ inak ako prostredníctvom 
vzájomných mechanizmov. 
EDPS by mal posilniť svoje odborné znalosti týkajúce sa dozoru nad spracovaním údajov 
v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (Eurodac, SIS II, VIC, Europol atď.) a zároveň by 
mal vyvodiť dôsledky, pokiaľ ide o ochranu súkromného života a základných slobôd 
judikatúrou existujúcou na úrovni európskych súdov (Súdny dvor Európskej Únie, Európsky 
súd pre ľudské práva) a vnútroštátnych ústavných súdov. 
Úloha EDPS pri vykonávaní dozoru zahŕňa posilnenie úlohy a právomocí úradníka 
pre ochranu údajov. Mali by sa im poskytnúť nástroje, ktoré pomôžu pracovníkom odborne sa 
vzdelávať (programy na dosiahnutie súladu, elektronická odborná príprava). Útvary EDPS by 
tiež mali byť schopné včas odpovedať na ich otázky (napr. čo uviesť v odpovedi na žiadosť 
o prístup a zároveň zachovať ochranu údajov). Úradníci pre ochranu údajov by sa mali 
podporovať v tom, aby systematicky oznamovali zistené incidenty. EDPS by mal vypracovať 
jednoduché a zrozumiteľné usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov. 
Preskúmanie sťažností by malo byť formalizované. Malo by sa vytvoriť formálnejšie spojenie 
s ombudsmanom v prípadoch, keď sa naňho ľudia obracajú v súvislosti s oprávnenosťou 
ochrany údajov (napr. memorandum o porozumení).
Treba doplniť systém sankcií a prepracovať dokument o stratégii EDPS.
Prvou sankciou je zastavenie spracovania a uplatnenie opravných prostriedkov. Ďalšie sankcie 
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sú odôvodnené, ak sa problematické praktiky opakujú (keďže služobný poriadok úradníkov 
obsahuje sankcie). Bolo by vhodné stanoviť sankcie pre prípad, že európskemu dozornému 
úradníkov nie je povolený prístup alebo že sa pred ním zatajujú prvky, ktoré majú podstatný 
význam pre vykonanie kontroly. So zreteľom na vplyv všeobecného nariadenia o revízii 
nariadenia 45/2001 by sa mal prehodnotiť dokument o stratégii EDPS z 13. decembra 2010, 
a to v úzkej spolupráci s úradníkom pre ochranu. Zverejnenie nedostatkov by sa mohlo 
stanoviť ako samotná sankcia, a to po dohode s príslušnou inštitúciou. Každá sankcia by mala 
byť primeraná a uložená na základe riadneho procesu, pričom by sa nemalo zabúdať na účel, 
ktorým je dodržiavanie a rešpektovanie práv.

- Vzhľadom na budúcu úlohu, ktorú môže úrad EDPS zohrávať ako sekretariát 
Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) v prípade, že bude v tomto bode 
prijatý súčasný balík opatrení v oblasti ochrany údajov, mohli by ste vyjadriť svoj 
názor na prípadnú organizáciu EDPB a pracovné metódy, ako aj na to, ako treba 
zmeniť nariadenie 45/2001 s cieľom zohľadniť túto novú úlohu?

Usporiadanie úradu EDPS a jeho metódy práce by nemali narušiť jeho nezávislosť, ak 
vykonáva funkciu sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov.
Na túto otázku je náročné odpovedať, pokiaľ človek nemá osobné skúsenosti so súčasnými 
vnútornými vzťahmi medzi EDPS a pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29. 
Každopádne si EDPS musí zachovať úplnú nezávislosť, ako je stanovené v článku 44 
nariadenia 45/2001. Je totiž nemysliteľné, aby EDPS nemal rovnaké nezávislé postavenie, aké 
vyžaduje Súdny dvor Európskej únie vo viacerých nedávnych rozsudkoch týkajúcich sa 
rôznych vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov. 
Ak možno uvažovať o zblížení útvarov pracovnej skupiny založenej podľa článku 29 
a útvarov EDPS v oblasti poradenstva pre európske inštitúcie, nie je to možné v oblasti 
dozoru. Tu by sa mal vybudovať doslova „čínsky múr“, aby funkcia dozoru bola oddelená 
od poradenstva. Finančné a správne útvary by mohli spolupracovať, ak sa zachová, že 
pre EDPS existuje samostatný rozpočtový riadok.  
Čo sa týka úloh európskeho výboru, treba vytvoriť spoločné tímy, najmä pokiaľ ide 
o odvetvové otázky (podľa hlavných oblastí politiky EÚ). S cieľom podporiť súčinnosť by sa 
mohli týmto tímom zaslať spoločné poverovacie listiny predsedu Európskeho výboru 
pre ochranu údajov a EDPS týkajúce sa rôznych tém v jednotlivých prípadoch.  Jednotliví 
zamestnanci by mali naďalej patriť pod jeden alebo druhý orgán. 
Nariadenie, ktorým sa nahrádza nariadenie 2001/45, by malo byť v súlade s reformou.
V článku, v ktorom sa potvrdzuje nezávislosť EDPS, by sa mohlo jasne stanoviť, že túto 
nezávislosť nespochybňuje jeho pôsobenie vo funkcii sekretariátu Európskeho výboru 
pre ochranu údajov. 
Tejto funkcii sekretariátu by sa mal venovať osobitný článok odkazujúci na vnútorné 
nariadenie s cieľom spresniť nový spôsob usporiadania, ktorý sa tým zavádza. V rôznych 
článkoch by sa mala opísať na jednej strane funkcia dozoru a na druhej strane poradná 
funkcia. 
Jeden celý článok by sa mal venovať spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi. Je potrebné sa tiež 
zamyslieť nad úlohou EDPS vo vzťahu k podobným orgánom tretích krajín, ak také orgány 
existujú. 
A nakoniec by bolo vhodné spresniť úlohu EDPS, keď výbor bude musieť zasiahnuť v rámci 
systému one stop shop, čo predstavuje jednu z výziev reformy, aby sa podporila spoločná 
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kultúra ochrany údajov založená na zásade prednostného významu práva, na vzájomnej 
dôvere a výmene. 


