
DV\1036745MT.doc PE539.682v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019

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

It-Tnejn, 20 ta' Ottubru 2014, 19:00 - 22:30
Parlament Ewropew

STRASBURGU

Seduta ta' smigħ tal-kandidat Yann PADOVA

Ili naħdem bla waqfien fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data għal iktar minn 15-il 
sena. Il-karriera professjonali tiegħi ppermettietli nikseb viżjoni sħiħa (ta' "360°") ta' dan is-
suġġett, l-ewwel mal-Leġiżlatur, imbagħad mar-Regolatur (CNIL - Commission nationale de 
l'informatique et des libertés), u fl-aħħar bħala konsulent ġuridiku.

Bħala Amministratur tal-Assemblea Nazzjonali, kont inkarigat mit-traspożizzjoni tad-
Direttiva 95/46, li biddlet ħafna l-kompetenzi tas-CNIL (liġi tal-2004). L-esperjenza tiegħi fl-
Assemblea Nazzjonali bħala speċjalista tal-kwistjonijiet kriminali u tad-dritt tad-data 
personali, tatni d-drawwa, il-metodu, iżda fuq kollox tatni t-togħma għax-xogħol, il-
konsulenza u n-negozjati mad-Deputati, mal-gruppi politiċi u mal-membri tal-eżekuttiv. 
Il-mandati kollha li jiffurmaw parti integrali minn dawk tal-Kontrollur Ewropew (KEPD) kif 
jixhed id-Dokument ta' Politika li ppubblika fl-4 ta' Ġunju ta' din is-sena. 

Bħala Segretarju Ġenerali, introduċejt is-"CNIL il-ġdida" permezz tal-liġi tal-2004. 
Biddilt l-organizzazzjoni tagħha u ddiversifikajt ir-riżorsi tagħha f'termini ta' għarfien espert 
ġuridiku u fuq kollox fir-rigward tat-teknoloġija. Fil-fatt, inqas ma' jkun komdu mat-
teknoloġija Regolatur, iktar ikun konservattiv, inqas ikun prammatiku fl-analiżi tiegħu, u iktar 
ikun sensittiv għall-pressjoni esterna. Hu minħabba din il-konvinzjoni li ttriplikajt in-numru 
ta' inġiniera fis-CNIL. Illum il-ġurnata, biex ikun indipendenti, ir-Regolatur għandu jkun 
multidixxiplinarju. Żgurajt b'mod ġuridiku l-eżerċizzju tas-setgħat ta' impożizzjoni u ta' 
kontroll tas-CNIL, żviluppajt servizzi ġodda fuq l-internet għall-utenti, ġeddidt il-
komunikazzjoni u investejt fil-qasam internazzjonali b'loġika ta' promozzjoni u spjegazzjoni 
tal-mudell Ewropew (ara l-konferenza ta' Strasburgu fl-2008 li wasslet għad-Dikjarazzjoni ta' 
Madrid). Din is-"CNIL ġdida" u l-istrateġija ta' komunikazzjoni tagħha ġabu magħhom 
reazzjonijiet ostili, theddid għall-indipendenza tagħha min-naħa tal-intermedjarju tal-emendi 
parlamentari bl-għan li jitnaqqas ill-baġit tagħha jew saħansitra permezz ta' pressjoni politika 
f'ċerti dossiers li jolqtu l-libertajiet pubbliċi. Xi eżempji huma l-kontroll tal-fajls ta' data tal-
pulizija (STIC) jew saħansitra l-proġett ta' ħolqien ta' fajl ta' data tas-servizzi ta' intelliġenza 
"EDVIGE". Nifhem għalhekk it-tifsira preċiża tal-indipendenza, l-eżiġenzi tagħha iżda 
wkoll il-ħtieġa għal djalogu, li mingħajru tinħoloq awtarkija inaċċessibbli u li ma tistax 
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tinftiehem. Huwa dan il-kunċett ta' indipendenza, eżiġenti, miftuħa iżda stretta, li l-
KEPD jeħtieġ biex jirnexxi fl-introduzzjoni tal-mandati ġodda tiegħu.

Id-dimensjoni ekonomika tal-protezzjoni tad-data hija kwistjoni attwali aktar minn qatt 
qabel. Esperjenzajtha ta' kuljum bħala avukat f'uffiċċjuinternazzjonali. Id-data personali hija 
"ż-żejt" il-ġdid tal-ekonomija. Tippermetti l-ħolqien ta' servizzi ġodda, ta' swieq ġodda. Dawn 
l-atturi l-ġodda tal-ekonomija diġitali huma b'hekk essenzjalment "ta' sfrattu", peress li huma 
jiddiversifikaw orizzontalment minħabba kif jiġġestixxu d-data personali. Dan l-għarfien tar-
realità ekonomika huwa assi essenzjali biex il-KEPD jibqa' rilevanti u prammatiku fil-
mandat tiegħu ta' konsulenza għall-istituzzjonijiet Ewropej. 

Huwa f'dan il-kuntest ta' innovazzjoni permanenti, ta' kompetizzjoni bejn is-sistemi ġuridiċi 
ta' regolamentazzjoni, li l-Ewropa ddeċidiet li tirriforma l-mudell tagħha stess. L-abbozz ta' 
Regolament introduċa struttura ta' governanza ġdida tal-awtoritajiet, permezz ta' 
mekkaniżmu ta' koerenza stabbilit taħt l-awtorità tal-Kumitat Ewropew futur liema segretarjat 
li jiġi żgurat mill-KEPD. Jittratta kompitu partikolarment diffiċli, ġdid u strateġiku. 
Għalhekk jeħtieġ li jinħoloq KEPD "ġdid", b'tim ġdid għal proġett ġdid. Mill-esperjenza 
tgħallimt li t-twettiq tal-bidla jirrikjedi l-enerġija, l-impenn, il-kapaċità tal-innovazzjoni 
kif ukoll l-entużjażmu. L-entużjażmu, il-ħeffa fl-organizzazzjoni, approċċ multidixxiplinari 
għall-protezzjoni tad-data, kunċett miftuħ imma strett tal-indipendenza: dawn huma l-
bżonnijiet tal-KEPD il-"ġdid". Dawn huma l-kwalitajiet li nixtieq noffri lir-rwol tal-
Kontrollur. 

Fl-istennija tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament futur, il-Kontrollu (KEPD) għandu jeżerċita l-
mandat ta' kontroll tiegħu billi jikkapitalizza fuq il-kisbiet ta' dawn l-aħħar 10 snin fil-qasam u 
li huma indikati b'mod ċar fid-Dokument ta' Politika. Fil-fatt, wieħed mill-ewwel obbligi ta' 
kontrollu hu li jkun prevedibbli.

Li tkun prevedibbli jfisser l-ewwel nett li tkun ċar u li tikkomunika l-kriterji għall-
prijoritizzazzjoni tal-azzjonijiet ta' kontroll imwettqa. Kemm fir-rigward ta' żjarat fil-post 
kif ukoll ta' kontrolli minn qabel dwar it-trattamenti ta' riskju, din il-prijoritizzazzjoni tista' 
tissawwar permezz ta' dawn il-kriterji: (i) l-ilmenti li jkunu saru, minkejja li dawn ilhom 
jonqsu sa mill-2011 (minn 100 għal 80 fl-2013), (ii) it-temi determinati mill-KEPD 
(pereżempju s-sigurtà tad-data, il-parti tal-kummentik, il-pożizzjoni ġeografika, il-prattika ta' 
"bring your own device" (BYOD) fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej eċċ.). Fid-dawl taż-żieda 
fit-talbiet għal kontrolli minn qabel (80 fl-2010, 280 fl-2013), il-KEPD jista' jirregola dan il-
fluss, u jimplimenta l-prijoritajiet tiegħu, filwaqt li juża b'għaqal il-pariri taċiti previsti fl-
Artikolu 27 tar-Regolament 45/2001. 

Kull sena, il-KEPD għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-programm ta' 
kontroll tiegħu, u rapport dwar il-programm ta' kontroll tas-sena preċedenti. L-għan ta' 
din il-komunikazzjoni tkun ukoll li tikkontribwixxi għat-titjib tal-kultura tal-protezzjoni tad-
data fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni billi jiġu identifikati l-"prattiki tajbin". Dan il-
programm jiġi adottat abbażi tal-proposti tad-dipartimenti tal-KEPD, u bl-approvazzjoni tal-
Assistent. Għandu għalhekk jitfassal u jitwettaq bħala proġett manaġerjali. 

Bħala awtorità ta' kontroll, il-KEPD għandu jkun ġust u prammatiku, u dan jagħmlu dejjem 
iktar kredibbli. Li tkun ġust tfisser li jkollok sistema stabbilita minn qabel għall-analiżi tal-
konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data u r-riskji assoċjati. Madankolludin 
għandha tiġi riveduta fuq bażi regolari, pereżempju biex jiġu rreġistrati l-iżviluppi (fil-qasam 
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tas-sigurtà jew tal-użu pereżempju) jew it-tagħlimiet li jinsiltu mill-kontrolli. Għandu jkun 
possibbli wkoll li din is-sistema tiġi komunikata. Għal dan il-fini, il-KEPD jista' jitlob l-
għajnuna ta' speċjalisti fit-teknoloġija tal-informazzjoni (permezz tal-ENISA jew ċentri ta' 
riżorsi oħrajn). Li wieħed ikun prammatiku tfisser li dak li jkun jagħmel evalwazzjoni tal-
konformità ta' trattament skont is-sistema ta' analiżi filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi partikolari 
tat-trattament, is-sensittività tad-data trattata, il-leġitimità tar-riżultati kif ukoll ir-riskji 
assoċjati mad-drittijiet tal-persuni. L-approċċ skont ir-riskji, sakemm dawn tal-aħħar huma 
espliċiti u mifhuma, hu wkoll mezz kumitatif tinġieb 'il quddiem il-kultura tal-protezzjoni tad-
data, minħabba li għandu bażi empirika li s-servizzi u l-persuni kkonċernati jistgħu jaċċettaw 
faċilment.

Bħala kontrollur, il-KEPD għandu jkun effikaċi. Filwaqt li titqies l-iskarsezza tar-riżorsi li 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu, il-KEPD għandu jkun selettiv fl-azzjonijiet ta' kontroll 
imwettqa tiegħu u jiffoka fuq ir-rappreżentanti esterni tal-konformità. Dawn ir-
rappreżentanti huma, primarjament, l-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) u l-
Koordinaturi tal-Protezzjoni tad-Data (DPC). L-unifikazzjoni u l-animazzjoni ta' din il-
komunità huma wieħed mill-mezzi biex l-azzjoni tal-KEPD tiġi multiplikata u biex jiġi 
garantit livell għoli ta' protezzjoni tad-data fi ħdan l-Unjoni. 

Għalhekk, il-KEPD għandu jġedded il-metodi ta' komunikazzjoni tiegħu. Pereżempju, u 
skont ir-riżorsi disponibbli, jista' jiġi previst li jsir dan li ġej: (i) jitwaqqaf extranet speċifiku 
għal-UPD u d-DPC li fih dawn ikollhom aċċess għall-gwidi prattiċi, fora,  u sensiela ta' 
mistoqsijiet frekwenti, bit-tweġibiet tagħhom, li twieġeb il-mistoqsijiet tagħhom, (ii) jiġu 
organizzati konferenzi ta' taħriġ fuq l-internet, (iii) jiġu stabbiliti moduli ta' tagħlim 
elettroniku (e-learning), (iv) jiġu prodotti, skont il-feedback tal-UPD u d-DPC miġbur 
permezz ta' kwestjonarji, għodda jew appoġġ adattati għall-bżonnijiet tagħhom, (v) laqgħa ta' 
darba fis-sena għall-komunità ta' UPD u DPC, iffukata fuq tema jew azzjoni partikolari. 

Sabiex tiġi prevista l-organizzazzjoni futura tal-Bord Ewropew (il-"Bord") l-ewwel għandu 
jiġi definit b'mod ċar ir-rwol tiegħu. Fl-abbozzi ta' Regolament u ta' Direttiva, fil-verżjoni ta' 
Jannar 2012, joħroġ li l-Kumitat huwa l-istrument tal-applikazzjoni koerenti tagħhom u l-
organiżmu ta' riżolviment tat-tilwim u ta' konċiljazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali. 

Għal din il-fini, il-Kumitat se jintervjenti skont dawn l-erba' modalitajiet li ġejjin: (a) 
b'reazzjoni għal talba ta' awtorità nazzjonali fil-qafas tas-setgħa ta' kontrol a-priori tiegħu
(pereżempju meta din tixtieq tistabbilixxi lista tat-trattamenti ppreżentati minn qabel jew 
tadotta regoli korporattivi vinkolanti), (b) wara talba minn awtorità nazzjonali fil-qafas ta' 
kontroll a-posteriori tiegħu (pereżempju fil-każ ta' rifjut ta' awtorità nazzjonali li tassoċja 
ruħha ma' awtorità oħra f'operazzjonijiet ta' kontroll konġunti). Il-Parlament saħħaħ b'mod 
sostanzjali s-setgħa tal-Kumitat billi tah ukoll il-kompetenza biex ikun jaf bin-nuqqas ta' 
ftehim bejn l-awtoritajiet fil-każ ta' proposta ta' sanzjoni min-naħa ta' waħda minnhom, (c) 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess biex jistabbilixxi gwidi ta' prattika tajba u linji gwida indirizzati 
lill-awtoritajiet nazzjonali, (d) bħala ċentru tar-riżorsi kondiviżi biex jaqdi l-awtoritajiet 
nazzjonali (servizzi ta' taħriġ, it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' dokumentazzjoni). 

Dawn l-erba' mandati, li żgur jista' jkollhom interazzjonijiet bejniethom (pereżempju t-taħriġ 
jista' jingħata abbażi tad-diffikultajiet osservati fil-qafas ta' operazzjonijiet konġunti) 
għandhom, l-ewwel nett, jistrutturaw l-organizzazzjoni tas-Segretarjat tal-Kumitat min-naħa 
tal-KEPD. B'hekk, il-mandati (a),(b) u (c), marbuta max-"xogħol" tal-Kumitat, 
għandhom ikunu identifikati bħala tali fl-organigramma, filwaqt li l-mandat taċ-ċentru ta' 
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riżorsi kondiviżi (d) ikun attività trasversali, ta' għajnuna għall-bqija. Dan għandu jkun 
ibbażat fuq it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' extranet sikur miftuħ għall-awtoritajiet nazzjonali 
fejn tkun disponibbli, minbarra l-materjal ta' taħriġ u l-bażi ta' għarfien, tabella ta' degwitu tal-
istruzzjonijiet tad-diversi talbiet f'idejn il-Kumitat. 

L-istruzzjoni għat-talbiet l-iktar sensittivi, probabbilment dawk fil-qafas tal-kontroll a-
posteriori (b), għandha tingħata attenzjoni partikolari. Il-KEPD għandu jagħmel ħiltu biex 
isib soluzzjonijiet ibbilanċjati, ġusti u imparzjali, biex ikun hemm kunsens u fiduċja fi ħdan il-
komunità tal-awtoritajiet. F'dan il-qafas, ir-rwol "diplomatiku" tal-KEPD u l-Assistent tiegħu, 
id-disponibbiltà tagħhom, il-kapaċità tagħhom li jisimgħu u jiddjalogaw, kif ukoll l-għarfien 
tagħhom dwar id-diversi awtoritajiet nazzjonali u l-kulturi tagħhom, huma essenzjali biex 
jirnexxi l-mandat tagħhom. 

Ir-rilevanza ta' din l-organizzazzjoni, skont il-Mandati, u li tibbenefika mill-appoġġ ta' 
direzzjoni trasversali ta' "riżorsi", għandha tkun evalwata perjodikament (kull 18 jew 
24 xahar) fi ħdan il-Kumitat sabiex tiġi garantita l-effikaċja tagħha u tiġi preservata l-aġilità 
tagħha f'dinja diġitali partikolarment innovattiva. 

Dawn id-diversi mandati ġodda u strateġiċi konferiti lill-KEPD se jimplikaw bidliet fir-
Regolament 45/2001, l-iktar fl-Artikoli 46 ("Dmirijiet") u 47 ("Setgħat").


