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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Понеделник, 20 октомври 2014 г., 19:00 – 22:30 ч.
Европейски парламент 

СТРАСБУРГ

Изслушване на кандидата г-жа Чинция БИОНДИ

– Бихте ли могли, моля, да опишете причините, поради които се кандидатирате за 
този пост, и защо считате, че сте подходящ кандидат за него?

Приветствам възможността да се представя като кандидат за следващия помощник-
надзорник на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Кандидатирах се за този пост, тъй като вярвам дълбоко в основните права и свободи 

на гражданите на ЕС във връзка с обработката на личните данни и 

неприкосновеността на личния живот. Освен това имам мотивацията и разполагам

със стабилни знания, опит и умения, за да работя ефективно в подкрепа и защита на 

тези основни права.

Понастоящем преминаваме през един уникален, кардинален етап за защитата на 

данните и на неприкосновеността на личния живот в Европа и в останалата част от 

света. Срещаме предизвикателства и заплахи, които трябва да се обсъдят подобаващо 

и ефективно да се преодолеят. При все това съществуват и възможности, които 

трябва да се използват, при условие че успеем да изградим необходимата среда на 

прозрачност и доверие у дома, което ще даде възможност на всички ни да се 

ангажираме изцяло със света и с нововъведенията, които той предлага. Силно 

подкрепям амбицията институциите и органите на ЕС да имат водеща роля по тези 

въпроси както в рамките на Европа, така и в световен мащаб. Бих искала усилията ми 

да допринесат за осъществяването на тази амбиция.

Ролята на помощник-надзорник носи със себе си като привилегия и отговорност 

способността да влияеш върху политиката и културата. Прегръщам възможността за 
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утвърждаване на основната ценност, която представляват защитата на личните данни 

и правото на неприкосновеност на личния живот като основни права на гражданите 

на ЕС. Те са от изключително значение сами по себе си и неспособността да се 

осигури тяхната защита или небрежността в това отношение могат да окажат 

неблагоприятно въздействие и върху други права и свободи.

Считам, че моите убеждения и визия правят кандидатурата ми подходяща за тази 

длъжност и че моят опит и силните ми страни ще ми помогнат да постигна успех.

Работила съм в тясно сътрудничество с различни организации и с бизнеса във всички 

сектори, в това число с публични и регулаторни органи, и имам особено богат опит в 

работата на най-високо равнище в частния сектор на национално и международно 

равнище. Имах възможност да се запозная от първа ръка с разнообразието от нагласи, 

възприятия, страхове и митове относно защитата на данните и неприкосновеността 

на личния живот. Опитът ми показа, че трудността обикновено не се състои в това 

какво желаят да постигнат органите, а  по какъв начин те решават то да бъде 

постигнато. Ще използвам своето разбиране на тези аспекти, както и успеха, който 

постигнах при работата по тях при други случаи, към задачите, пред които ще се 

изправя като помощник-надзорник.

Моят принос ще бъде свеж и необременен подход към ЕНОЗД. Ще допринеса също 

със стабилни знания, умения и опит, за които съм убедена, че ще разширят и 

едновременно с това ще допълнят знанията, уменията и опита на новия надзорник, 

създавайки така по-силен екип.

Доставя ми удоволствие да обединявам хората, за да работят заедно за 

осъществяването на обща цел, и постигам добри резултати в това. Използвайки 

своите интердисциплинарни умения в областта на защитата на данните и уредбата на 

финансовите услуги, успешно сближих влиятелни организации, сдружения и хора за 

целите на обсъждането на предложения Общ регламент относно защитата на 

данните, за разискването на области от обща загриженост и за насърчаването на 

сътрудничеството и обмена на информация.

Специализацията ми в сферата на правото в областта на технологиите и в 

управлението на широкомащабни информационни и ориентирани към данните 

проекти ми даде ценни познания за промишлените сектори, базирани на 

технологиите и информацията. Това, че разбирам техните мотиви, способности и 

оперативни практики, означава, че съм в добра позиция да подкрепям и съветвам 

институциите на ЕС, както и да упражнявам надзор върху тях. Ще правя това не само 

във връзка със собствените им технологични потребности и цели, но и във връзка с 

разработването на политики в областите на технологиите и цифровите услуги от 

тяхна страна.

Независимостта по отношение на мисълта и действията е била необходима 
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характеристика на всички длъжности, които съм заемала до момента.

Съблюдаването на етичните норми и професионализмът са били в центъра на моята 

кариера. Ако бъда назначена, ще продължа да прилагам и активно да отстоявам тези 

принципи и стандарти в ролята на помощник-надзорник.

– Бихте ли могли да представите Вашите идеи за надзорната функция на ЕНОЗД? 
Как виждате надзорната роля на ЕНОЗД по отношение на дейностите по 
обработка от страна на институциите и органите на ЕС и как възнамерявате да 
използвате правомощията за намеса на ЕНОЗД, за да наложите спазването на 
нормите? 

Регламент (ЕО) № 45/2001 посочва изискванията, задълженията и правомощията на 

ЕНОЗД. Процедурният правилник (17.12.2012 г.) предвижда рамката за начина, по 

който те ще се изпълняват и упражняват от ЕНОЗД, а също така разглежда неговите 

вътрешни структури. Потвърждавам, че заедно тези два документа определят 

правомощията на ЕНОЗД и параметрите на неговите действия, и ще работя в рамките 

на настоящата и бъдещата им структура. Няма да повтарям тяхното съдържание тук.

Вместо това бих желала накратко да изложа идеите си за това какво искам да 

постигна чрез надзорните дейности, както и очакванията, които имам от 

институциите и органите на ЕС, обработващи данни.

Според мен ЕНОЗД е длъжен да поеме решителна, еднозначна и независима водеща 

роля при гарантирането на спазването на правата на гражданите на ЕС от 

институциите и органите на ЕС. Ако бъда назначена, категорично и последователно 

ще утвърждавам мястото на защитата на данните и на неприкосновеността на личния 

живот в качеството им на обвързващи основни права; права, които Европейската 

общност от десетилетия гради и защитава поради много основателни причини. При 

все това трябва също така да приемем, че те не са абсолютни права. При извънредни 

обстоятелства, когато е налице реална и доказана необходимост поради много 

специфични и ограничени цели, на институциите на ЕС може да им се наложи да 

действат в полза на конкурентни, несъвместими интереси. Ще очаквам задълбочени 

обсъждания и пълна прозрачност преди поемането на такъв курс на действие. Освен 

това всички разумни алтернативни начини за постигане на желания резултат трябва 

да бъдат обстойно проучени, като при всички обстоятелства се прилагат най-строги 

гаранции и механизми за надзор.

Вярвам, че трябва да се съсредоточим върху приоритетната цел: защитата на 

основните права на гражданите на ЕС. Най-добрият и устойчив начин това да бъде 

постигнато е чрез съвместна работа, както и чрез незабавното решаване на 

евентуални проблеми посредством намеса на ранен етап, сътрудничество в условия 

на взаимно уважение, честен диалог и ясно определяне на очакванията. Считам, че 

важна част от моята роля е насочването на институциите и органите на ЕС и 

създаването на условия, така че те да вземат добри решения и да намират надеждни 
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отговори на ранен етап в своите дейности по обработка, както и да сведат до 

минимум на необходимостта от корекции „на парче“ след това. Ще възприема 

техники като редовни официални и неофициални срещи, целенасочено обучение, 

практически инструменти за даване на насоки, споделяне на ноу-хау, анализатори на 

тенденциите и първопричините, сканиране на хоризонта и стабилни отношения с 

мрежата на длъжностните лица за защита на данните (ДЛЗД), за да се улесни 

съгласуваността между институциите и органите по отношение на техните дейности 

по обработка.

Институциите и органите на ЕС са отговорни за въздействието, което оказват върху 

правата и свободите на гражданите на ЕС. Лицата, които събират, използват и се 

ползват от лични данни, носят бремето на отговорността да възстановят доверието, 

както и увереността, че данните могат да бъдат обработвани по отговорен начин и за 

добри цели. Това ще изисква прозрачност, може би в степен, с която някои 

институции може и да не са свикнали. Без прозрачност не може да има по същество 

информиран избор, съгласие или контрол от страна на гражданите. Без тях няма 

основа за доверие.

Ще считам моя мандат за успешен, ако в неговия край са налице по-активни 

отношения и по-силна ангажираност между ЕНОЗД и институциите и органите на 

ЕС, отколкото в началото му.

Правомощията за намеса са необходим елемент за успешен надзор. Считам, че 

правомощията, предвидени в член 47, параграф 1, букви в), д) и е) (да разпорежда 

удовлетворяването на молби/права на субектите на данни, да разпорежда 

коригиране, блокиране, заличаване или унищожаване на данни, да налага забрана за 

обработка), потенциално имат с най-голямо въздействие върху дейностите по 

обработка от страна на институциите и органите на ЕС. Надявам се, че чрез по-

добри протоколи за ангажираност, както е посочено накратко по-горе, на ЕНОЗД ще 

му се налага да използва своите правомощия умерено. Искам обаче да бъде ясно за 

всички институции и органи на ЕС, че където такива действия са необходими, те ще 

бъдат предприети.

Убедена съм, че независимостта, последователността на действията, ефективният 

надзор и конструктивна намеса са в основата на успеха на ЕНОЗД. Всяка намеса 

трябва също така да се основава на прагматично разбиране от страна на ЕНОЗД на 

това какво той цели да постигне чрез своите действия: те може да са свързани с 

постигането на положителен резултат или да са предназначени да предотвратят 

конкретна заплаха.

Някои от правомощията, с които ЕНОЗД разполага съгласно член 47 от 

Регламент (ЕО) № 45/2001, ще станат стандартен модел на работни отношения, ако 
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можем да приемем същината на това, което описах по-горе. Например официалните 

правомощия за получаване на информация или достъп до помещения няма да се 

използват, ако имаме удовлетворително сътрудничество и обмен на информация във 

всички случаи.

Ако се използват, действията за намеса от страна на ЕНОЗД не би следвало да са 

пълна изненада. ЕНОЗД ще предлага възможност за участие и представителство по 

въпроси, по които възнамерява да предприеме действия за правоприлагане. Това 

може да се осъществява в контекста на редовното взаимодействие, например чрез 

процес на предварителна проверка или структуриран преглед, или като част от 

жалба. Според мен намесата е най-вероятна в два сценария: първо, когато на 

съответната институция се е ангажирала напълно, но не сме успели да постигнем 

взаимно приемливо решение и ЕНОЗД смята, че съществува значително нарушение, 

риск или заплаха; или, второ, когато не е имало конструктивно участие от страна на 

съответните институции и органи на ЕС. Последното би могло да сочи базисна 

култура, която сама по себе си би могла да бъде и риск.

Във всички случаи ЕНОЗД ще се стреми да обяснява какви действия се предприемат 

и защо. Нашият анализ ще бъде широко достъпен. Възнамерявам също така да 

наблюдавам ефективността на нашата намеса, не само с оглед на съответната 

институция или орган, но и с оглед на широката общественост. Аз ще настоявам 

всички институции и органи на ЕС да извлекат поуки от всички действия, 

предприети от ЕНОЗД.

– Като се има предвид бъдещата роля, която ЕНОЗД може да изпълнява като 
секретариат на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), ако този 
пункт от настоящия пакет за защита на данните бъде приет, бихте ли изразили 
Вашето мнение относно възможната организация на ЕКЗД и работните методи, 
както и относно това как следва да бъде изменен Регламент № 45/2001, за да се 
вземе предвид тази нова роля?

Кумулативните задачи и отговорности, които понастоящем са възложени на ЕКЗД в 

рамките на текста на Европейската комисия от 2012 г. и на текста на Европейския 

парламент от 2014 г., са значителни. Основната му задача и акцент ще бъде 

интегрирането на хармонизацията в областта на защитата на данните в целия ЕС.

Въз основа на колективната отговорност ЕКЗД ще гарантира хармонизирано 

тълкуване, прилагане и привеждане в изпълнение на предложения пакет за защита

на данните. Той ще изпълнява ключова роля като пазител на механизма за 

съгласуваност.

ЕКЗД, по мое мнение, трябва да действа в рамките на доброто управление, отлични 

протоколи за участие и комуникация, колективна отговорност, пълен обмен на 

информация, ефективен механизъм на взаимен контрол и възпиране, ясни поетапни 
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механизми и отчетност. Във всички негови дейности следва да се осигурява 

справедливо и равноправно представителство на позициите и възгледите на всички 

национални надзорни органи и на ЕНОЗД. Комитет с ясна визия и цели – това е 

нашето предизвикателство и мотивация.

Бих желала ЕКЗД да бъде организиран по адаптивен и интелигентен начин, винаги 

да работи колегиално и да извършва дейността си възможно най-открито. Това 

обаче не изключва възможността отделни членове да имат водеща роля по някои 

аспекти от работата на ЕКЗД и да ги представят на вниманието на пълния състав на 

ЕКЗД за обсъждане и решение.

Трябва също така да има механизъм, който да гарантира, че ЕКЗД предприема 

обективен и основан на доказателства анализ по различни въпроси и стига до своите 

заключения по безпристрастен начин. Всички позиции и приети действия трябва да 

имат пълната обществена подкрепа на всички членове, независимо от отделните 

национални интереси и перспективи, които може да са били обсъждани от ЕКЗД в 

процеса на вземане на решението.

Накрая, важно е има достъп до решенията, препоръките, становищата, насоките и 

другите изходни документи на ЕКЗД. С това искам да кажа, че те трябва да бъдат 

лесно разбираеми от широката публика, а не само от тези, които имат диплома по 

право или достатъчно технически познания в областта на защитата на данни и 

неприкосновеността на личния живот, за да дешифрират техния смисъл и 

практическо приложение. Работата на ЕКЗД следва лесно да намира отражение в 

ежедневието на гражданите на ЕС и в дейностите по обработка на администраторите 

на лични данни.

Считам, че нашата роля, в качеството на секретариат, се състои в изграждането на 

необходимите процеси в подкрепа на горепосочената рамка. Ние ще насочваме и 

координираме дейностите на ЕКЗД, ще улесняваме отношенията, да съдействаме на 

ЕКЗД да изпълнява отговорностите си своевременно и ефективно.

Обмислих как създаването на ЕКЗД би могло да се отрази на ЕНОЗД предвид двете 

различни роли, които последният ще изпълнява: едната като член на ЕКЗД, а 

другата – като негов секретариат.

В първата роля ЕНОЗД, съвместно с други членове, ще трябва да действа 

независимо в рамките на ЕКЗД. Той обаче не трябва да забравя отделното и 

постоянно изискване към него да запазва независимост в своята дейност като 

ЕНОЗД в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001. Загрижена съм, че съществуват 

евентуални области на конфликт, които ще изискват по-нататъшно изясняване и 

много внимателен подход. По-специално задачата на ЕКЗД да консултира 
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институциите на ЕС по отношение на обработката на лични данни в Съюза (член 66, 

параграф 1, буква a) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)) явно 

се припокрива с основната отговорност на ЕНОЗД.

Като секретариат отговорност на ЕНОЗД е да гарантира, че ЕКЗД действа ефикасно, 

ефективно и подобаващо. Той ще трябва да управлява широк спектър от дейности, 

да улеснява планирането и програмирането, да координира вътрешните и външните 

отношения на ЕКЗД и като цяло се грижи за неговите административни и 

оперативни дела. Това ще постави значителен натиск върху ресурсите на ЕНОЗД и 

би могло да се окаже деликатен въпрос с оглед на приоритизирането на дейностите, 

най-вече защото секретариатът ще бъде под ръководството на председателя на ЕКЗД 

по отношение на подпомагането, което трябва да бъде предоставяно.

Във всеки случай Регламент (ЕО) № 45/2001 и съответният Процедурен правилник 

на ЕНОЗД ще трябва да бъдат преработени, за да отразяват и да привеждат в 

действие ОРЗД в необходимата степен. Повдигнатите по-горе въпроси относно 

независимостта и ресурсите ще трябва да бъдат разгледани в тази преработка, а 

също така трябва да бъдат взети под внимание при съставянето на Правилника за 

дейността на ЕКЗД. В момента мисля, че за да може да функционира правилно и да 

представя подпомагане на ЕКЗД в предвидената степен, секретариатът на ЕКЗД ще 

трябва да бъде отделна структура, по възможност със собствен директор, в рамките 

на ЕНОЗД. Той ще работи независимо от другите структури на ЕНОЗД, въпреки че 

директорът ще участва в управителния съвет на ЕНОЗД. Ако бъда назначена, ще 

подложа тази позиция на преоценка в момента, в който заема длъжността и бъда по-

добре запозната със самия ЕНОЗД, и когато законодателният пакет бъде 

финализиран.

Регламент (ЕО) № 45/2001 и Процедурният правилник на ЕНОЗД ще се нуждаят от 

технически изменения с цел намиране на решения за редица области, сред които: 

правното основание и правомощията на ЕНОЗД като секретариат; ясно описание на 

допълнителните ролите, задължения и правомощия; преразгледана структура на 

ЕНОЗД, която предвижда разделение на функциите и начина, по който това 

разделение ще бъде управлявано; изискванията за докладване; попълване на 

ресурсите и планиране.


