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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, 19.00 - 22.30
εντός του Κοινοβουλίου 

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ακρόαση της υποψήφιας κ. Cinzia BIONDI

- Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους 
υποβάλατε αίτηση για την θέση και γιατί θεωρείτε ότι είστε κατάλληλη γι' αυτήν;

Δράττομαι της ευκαιρίας για να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου για την θέση του 
Αναπληρωτή Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Υπέβαλα την υποψηφιότητά μου για την θέση αυτή διότι πιστεύω ακράδαντα στα 

θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ σε σχέση με την επεξεργασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή. Έχω επίσης την θέληση, 

καθώς και ισχυρό συνδυασμό γνώσεων, εμπειρίας, και δεξιοτήτων, ώστε να είμαι σε θέση 

να προωθήσω και να υπερασπιστώ αποτελεσματικά αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Σήμερα βρισκόμαστε εν μέσω μιας μοναδικής και κομβικής χρονικής στιγμής για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, στην Ευρώπη 

και τον υπόλοιπο κόσμο.  Υπάρχουν προκλήσεις και απειλές που θα πρέπει να συζητηθούν 

δεόντως και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλές 

ευκαιρίες που πρέπει να αδράξουμε υπό την προϋπόθεση ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε 

το απαραίτητο περιβάλλον διαφάνειας και εμπιστοσύνης στην Ευρώπη γεγονός που θα 

μας δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε σε βάθος με τον υπόλοιπο κόσμο και τις 

καινοτομίες που έχει να μας προσφέρει. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την πρωτοκαθεδρία 

στα θέματα αυτά, των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ τόσο εντός της Ευρώπης όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα να προσθέσω τις δικές προσπάθειες για την 

υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας.
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Ο ρόλος του Αναπληρωτή Επόπτη εμπεριέχει το προνόμιο και την ευθύνη του επηρεασμού 

της πολιτικής και της κουλτούρας. Αποδέχομαι την ευκαιρία να συμβάλλω στην ενίσχυση 

της βασικής αξίας ότι δηλαδή η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής είναι θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Έχουν κρίσιμη σημασία 

από μόνα τους, και η αποτυχία ή η αδιαφορία ως προς την προστασία τους μπορεί επίσης 

να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα δικαιώματα και ελευθερίες.

Πιστεύω ότι οι πεποιθήσεις και το όραμά μου με καθιστούν κατάλληλη υποψήφια για τη 

θέση αυτή, και ότι η εμπειρία και το σθένος μου θα συμβάλλουν στην επιτυχία μου.

Έχω συνεργασθεί στενά με οργανώσεις και κλάδους σε όλους τους τομείς, καθώς και σε 

δημόσιους και ρυθμιστικούς φορείς, και έχω ιδιαίτερα ευρεία εμπειρία από την εργασία 

μου σε υψηλότατο επίπεδο στον ιδιωτικό τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ήμουν 

μάρτυρας από πρώτο χέρι της ποικιλίας συμπεριφορών, αντιλήψεων, φόβων, και μύθων 

αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. 

Η πείρα με δίδαξε ότι η δυσκολία έγκειται συνήθως όχι στο τι θέλουν να επιτύχουν οι 

φορείς αλλά με ποιο τρόπο θα το επιτύχουν. Θα εφαρμόσω τη δική μου αντίληψη των 

προοπτικών αυτών και την συνταγή επιτυχίας που είχα κατά την υλοποίησή τους αλλού, 

στα καθήκοντα που θα αναλάβω ως Αναπληρωτής Επόπτης.

Θα κομίσω μια νέα και ελεύθερη προσέγγιση στο θεσμό του ΕΕΠΔ. Θα συνεισφέρω 

επίσης με έναν ισχυρό συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας που κατά την 

γνώμη μου θα ενισχύσουν και συγχρόνως θα συμπληρώσουν εκείνες του νέου Επόπτη, 

δημιουργώντας έτσι μια ισχυρότερη ομάδα.

Απολαμβάνω να συνενώνω τους άλλους για ένα κοινό σκοπό και για την επίτευξη ενός 

στόχου, και είμαι καλή σ' αυτό. Κάνοντας χρήση της διεπιστημονικότητας των δεξιοτήτων 

μου στην προστασία των δεδομένων και στην ρύθμιση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

έχω φέρει κοντά με επιτυχία σημαίνουσες οργανώσεις, ενώσεις και ανθρώπους με επιρροή 

προκειμένου να συζητήσουν τον προτεινόμενο Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων, σχετικά με τομείς κοινού ενδιαφέροντος, και να ισχυροποιήσουν την 

συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ειδίκευσή μου στο δίκαιο της πληροφορικής και στη διαχείριση ΤΠ έργων μεγάλης 

κλίμακας και επικεντρωμένων στα δεδομένα, μου προσέφερε ανεκτίμητες γνώσεις στην 

τεχνολογία και τους τομείς που βασίζονται στην πληροφόρηση. Επειδή κατανοώ τους 

στόχους, τις ικανότητες και τις πρακτικές λειτουργίας σημαίνει ότι μπορώ να στηρίξω, να 

συμβουλεύσω και να εποπτεύσω τα όργανα της ΕΕ. Δεν θα το πράξω μόνο σε σχέση με τις 

δικές τους τεχνολογικές ανάγκες και στόχους, αλλά και σε σχέση με την ανάπτυξη 

πολιτικών σε τομείς της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η ανεξαρτησία σκέψης και δράσης έχει αποτελέσει αναγκαίο χαρακτηριστικό όλων των 
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παλαιότερων ρόλων μου. Η ακεραιότητα και ο επαγγελματισμός απετέλεσαν την βάση της 

σταδιοδρομίας μου. Εάν διοριστώ, θα συνεχίσω να εφαρμόζω και να βασίζομαι με σθένος 

στις αρχές αυτές και τα πρότυπα στον ρόλο του Αναπληρωτή Επόπτη.

- Θα μπορούσατε να μας εκθέσετε τις ιδέες σας για το εποπτικό καθήκον του ΕΕΠΔ; 
Πώς βλέπετε τον εποπτικό ρόλο του ΕΕΠΔ στις δραστηριότητες επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και με ποιο 
τρόπο προτίθεστε να κάνετε χρήση των αρμοδιοτήτων παρέμβασης του ΕΕΠΔ για την 
επιβολή της συμμόρφωσης; 

Ο κανονισμός 45/2001 αναφέρει τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του 

ΕΕΠΔ. Ο Κανονισμός (17.12.2012), αναφέρει το πλαίσιο βάσει του οποίου θα 

εφαρμοσθούν και θα εκτελεσθούν τα καθήκοντα αυτά από τον ΕΕΠΔ, καθώς και την 

εσωτερική τους δομή; Αναγνωρίζω ότι αμφότερα τα έγγραφα παραθέτουν τις 

αρμοδιότητες του ΕΕΠΔ και τις παραμέτρους των δραστηριοτήτων του, και θα εργαστώ 

στο πλαίσιο των σημερινών και μελλοντικών δομών του. Δεν θα επαναλάβω το 

περιεχόμενό τους εδώ. Αντ' αυτού, θα ήθελα να εκθέσω εν συντομία τις ιδέες μου σχετικά 

με το τί εγώ θέλω να επιτύχω διαμέσου των εποπτικών δραστηριοτήτων, και τις 

προσδοκίες μου έναντι των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ που επεξεργάζονται τα 

δεδομένα.

Κατά την άποψή μου, εναπόκειται στον ΕΕΠΔ να επιδείξει ισχυρή, αδιαμφισβήτητη και 

ανεξάρτητη διαχείριση διασφαλίζοντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών της 

ΕΕ από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.  Εάν διοριστώ, θα αντιμετωπίσω με 

σθένος και με συνέπεια την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ως τα 

δεσμευτικά θεμελιώδη δικαιώματα που είναι· δικαιώματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα έχει δαπανήσει δεκαετίες για την διατύπωση και προστασία τους για πολύ 

ορθούς λόγους. Ωστόσο, οφείλουμε επίσης να δεχθούμε ότι δεν είναι απόλυτα 

δικαιώματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει γνήσια και 

στοιχειοθετημένη ανάγκη για πολύ συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς, τα 

όργανα της ΕΕ μπορεί να χρειασθεί να ευνοήσουν ένα ανταγωνιστικό, ασυμβίβαστο 

συμφέρον. Αναμένω σοβαρή συζήτηση και πλήρη διαφάνεια πριν αναληφθεί τέτοιου 

είδους δράση. Επιπλέον, πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όλες οι λογικές εναλλακτικές 

λύσεις για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, με την χρησιμοποίηση των 

αυστηρότερων δυνατών διασφαλίσεων και μηχανισμών επίβλεψης σε κάθε περίπτωση.

Πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε στον πρωταρχικό σκοπό: την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ. Ο προσφορότερος και πλέον βιώσιμος 

τρόπος για να γίνει αυτό είναι η συνεργασία και η άμεση αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων με 

έγκαιρη δέσμευση, σωστή συνεργασία, έντιμο διάλογο, και καθορισμό συγκεκριμένων 

προσδοκιών.  Θεωρώ σημαντικό μέρος του ρόλου μου την καθοδήγηση και ενίσχυση των 
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οργάνων και οργανισμών της ΕΕ ώστε να λάβουν ορθές αποφάσεις και να βρουν καλές 

λύσεις σε αρχικό στάδιο των δραστηριοτήτων τους επεξεργασίας δεδομένων, και να 

μειώσουν στο ελάχιστο την ανάγκη για εκ των υστέρων και εκ των ενόντων 

επιδιορθώσεις.  Θα υιοθετήσω τεχνικές όπως τακτικές επίσημες και ανεπίσημες

συναντήσεις, στοχευμένη κατάρτιση, εργαλεία πρακτικής καθοδήγησης, ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, 

αναλύσεις τάσεων και βαθύτερων αιτίων, προσδιορισμό μελλοντικών τάσεων, και  μια 

σταθερή σχέση με το Δίκτυο του ΥΠΔ προκειμένου να διευκολυνθεί η συνοχή των 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ οργάνων και οργανισμών.

Τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ έχουν την ευθύνη για την επίπτωση που έχουν στα 

δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ. Εναπόκειται σε εκείνους που συλλέγουν, 

χρησιμοποιούν, και επωφελούνται από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να 

αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, καθώς και την πεποίθηση ότι τα δεδομένα μπορούν να 

υποβληθούν σε επεξεργασία υπεύθυνα και για καλό σκοπό. Αυτό θα απαιτήσει διαφάνεια, 

ίσως σε ένα βαθμό με τον οποίο μπορεί να μην έχουν εξοικειωθεί μερικά όργανα. Χωρίς 

διαφάνεια, δεν μπορεί να υπάρχει η έννοια της συνειδητής επιλογής, η συγκατάθεση ή ο 

έλεγχος του πολίτη. Χωρίς αυτά, δεν υπάρχει έδαφος για εμπιστοσύνη.

Θα το θεωρήσω επιτυχία της θητείας μου εάν, στο τέλος της, υπάρχει μια πιο ενεργητική 

και δεσμευτική σχέση μεταξύ του ΕΕΠΔ και των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, σε 

σύγκριση με την αρχή.

Οι αρμοδιότητες παρέμβασης αποτελούν απαραίτητο στοιχείο μιας επιτυχημένης 

εποπτείας. Θεωρώ ότι οι αρμοδιότητες του Άρθρου 47 (1)(γ),...(ε) και (στ) (να εντέλλεται 

την ικανοποίηση των αιτημάτων/δικαιωμάτων, τη διόρθωση, το κλείδωμα, τη διαγραφή ή 

την καταστροφή δεδομένου, και να επιβάλλει απαγόρευση της επεξεργασίας) έχουν 

ενδεχομένως τις μεγαλύτερες δυνατές συνέπειες στις δραστηριότητες επεξεργασίας 

δεδομένων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Ελπίζω ότι μέσω καλύτερων 

δεσμευτικών πρωτοκόλλων, όπως περιγράφονται ανωτέρω εν συντομία, ο ΕΕΠΔ θα 

κληθεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές του με φειδώ. Θα πρέπει ωστόσο, να είμαι σαφής 

έναντι όλων των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ ότι, όταν χρειασθεί, θα αναληφθεί 

τέτοια δράση. 

Πιστεύω ότι η ανεξαρτησία, η συνέπεια της δράσης, η αποτελεσματική επίβλεψη, και η 

ουσιαστική παρέμβαση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της επιτυχίας για τον 

ΕΕΠΔ. Ο ΕΕΔΠ πρέπει επίσης να βασίζει την όποια παρέμβασή του στην αντικειμενική 

κατανόηση του τι προτίθεται να επιτύχει μέσω της δράσης του: αυτό μπορεί να 

συνεπάγεται την επιβολή ενός θετικού αποτελέσματος ή τον σχεδιασμό της δράσης με 

τρόπο που να αποτρέπει συγκεκριμένη απειλή.
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Μερικές από τις αρμοδιότητες που έχει στην διάθεσή του ο ΕΕΠΔ δυνάμει του άρθρου 47 

του Κανονισμού 45/2001γίνονται συνήθεις πρακτικές, ζήτημα απλών δοσοληψιών, εάν 

δεν υιοθετήσουμε την ουσία αυτού που περιέγραψα ανωτέρω. Για παράδειγμα, οι 

επίσημες αρμοδιότητες για την απόκτηση πληροφοριών ή την πρόσβαση σε χώρους δεν 

θα τίθενται σε εφαρμογή εάν υπάρχει, εκ των πραγμάτων, ικανοποιητική συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφοριών.

Σε περίπτωση που εφαρμοσθούν αυτές οι αρμοδιότητες, η δράση παρέμβασης του ΕΕΠΔ 

δεν θα πρέπει να αποτελέσει έκπληξη. Ο ΕΕΠΔ θα δώσει την ευκαιρία για εμπλοκή και 

εκπροσώπηση για θέματα για τα οποία προτίθεται να λάβει μέτρα επιβολής. Αυτό μπορεί 

να γίνει στο πλαίσιο των τακτικών μας ανταλλαγών, π. χ., μέσω της διαδικασίας 

προκαταρκτικών ελέγχων, ή μέσω διαρθρωμένης επισκόπησης, ή στα πλαίσια 

καταγγελίας.  Μπορώ να θεωρήσω πιθανή την παρέμβαση σε δύο σενάρια: πρώτον, στην 

περίπτωση που το αντίστοιχο όργανο έχει δεσμευθεί πλήρως ωστόσο δεν καταλήξαμε σε 

αμοιβαία αποδεκτή λύση και ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι υπάρχει σημαντική παράβαση, κίνδυνος 

ή απειλή. ή, δεύτερον, δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική δέσμευση από το αντίστοιχο όργανο 

ή οργανισμό της ΕΕ. Η δεύτερη περίπτωση μπορεί να σημαίνει μια υποκείμενη νοοτροπία 

η οποία από μόνη της μπορεί επίσης να είναι ένας κίνδυνος.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΕΠΔ θα επιδιώξει να εξηγήσει ποια δράση έχει αναληφθεί, και για 

ποιο λόγο. Η ανάλυσή μας θα είναι διαθέσιμη ευρέως. Προτίθεμαι επίσης να 

παρακολουθήσω την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής μας, όχι μόνον στο αντίστοιχο 

όργανο ή οργανισμό, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Θα παροτρύνω όλα τα όργανα 

και τους οργανισμούς της ΕΕ να διδαχθούν από όλες τις δράσεις του ΕΕΠΔ.

- Λαμβάνοντας υπόψη τον μελλοντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ΕΕΠΔ ως 
γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), εφόσον 
εγκριθεί στο σημείο αυτό η παρούσα δέσμη προστασίας δεδομένων, θα μπορούσατε να 
εκφέρετε γνώμη για την πιθανή οργάνωση του ΕΣΠΔ και τις μεθόδους εργασίας 
καθώς και το πώς ο κανονισμός 45/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί 
υπόψη ο νέος αυτός ρόλος;

Τα συσσωρευμένα καθήκοντα και ευθύνες που ανατίθενται επί του παρόντος στο ΕΣΠΔ 

στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 και το κείμενο του 2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ουσιαστικά. Το βασικό του καθήκον και επίκεντρο της 

δράσης του είναι να ενισχυθεί η εναρμόνιση της προστασίας δεδομένων σε όλη την ΕΕ. 

Στη βάση της συλλογικής ευθύνης, το Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την εναρμονισμένη 

ερμηνεία, εφαρμογή, και επιβολή της προτεινόμενης δέσμης προστασίας δεδομένων. Θα 

διαδραματίσει καίριο ρόλο ως ο θεματοφύλακας του μηχανισμού συνεκτικότητας.

Το ΕΣΠΔ, κατά την άποψή μου, πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων 
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καλής διακυβέρνησης, εξαιρετικής δέσμευσης και επικοινωνίας, συλλογικής ευθύνης, 

πλήρους ανταλλαγής πληροφοριών, αποτελεσματικών ελέγχων και ισορροπιών, σαφών 

μηχανισμών κλιμάκωσης, και λογοδοσίας. Σε όλες του τις δραστηριότητες, όλες οι 

εθνικές εποπτικές αρχές και ο ΕΕΠΔ πρέπει να έχουν καλή και ισότιμη εκπροσώπηση 

των θέσεων και των απόψεών τους. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και να 

έχουμε κίνητρα ως ένα Συμβούλιο με καθαρό όραμα και στόχους.

Θα ήθελα το ΕΣΠΔ να οργανωθεί με ευέλικτο και έξυπνο τρόπο, να εργάζεται πάντοτε 

συλλογικά, και να λειτουργεί απομονωμένο όσο το δυνατόν λιγότερο. Αυτό ωστόσο δεν 

εμποδίζει τα μεμονωμένα μέλη να λαμβάνουν πρωτοβουλίες σχετικά με πτυχές του έργου 

του ΕΣΠΔ, και να φέρνουν θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης ενώπιον της 

ολομέλειας του Συμβουλίου 

Πρέπει επίσης να προβλεφθεί μηχανισμός για να διασφαλίσει ότι το ΕΣΠΔ λαμβάνει 

υπόψη του μια αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ανάλυση των θεμάτων, και καταλήγει 

σε αμερόληπτα συμπεράσματα. Όλες οι θέσεις και δράσεις που εγκρίνονται πρέπει να 

έχουν την πλήρη δημόσια στήριξη όλων των μελών του, ανεξάρτητα από τα μεμονωμένα 

εθνικά συμφέροντα και προοπτικές που ενδεχομένως έχουν συζητηθεί στο Συμβούλιο 

κατά την λήψη της απόφασης.

Τέλος, είναι σημαντικό να είναι προσβάσιμες όλες οι αποφάσεις, συστάσεις, γνώμες, 

καθοδήγηση και λοιπά στοιχεία που προέρχονται από το Συμβούλιο. Με αυτό εννοώ  ότι 

πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές από το ευρύ κοινό, και όχι μόνον από εκείνους που 

έχουν νομικό πτυχίο ή επαρκείς τεχνικές γνώσεις για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής για να αποκρυπτογραφήσουν το νόημά 

τους και την πρακτική εφαρμογή. Το έργο του Συμβουλίου πρέπει να μεταφραστεί 

εύκολα στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, καθώς και οι δραστηριότητες 

επεξεργασίας δεδομένων των ελεγκτών.

Ως Γραμματεία, βλέπω τον ρόλο μας να συνίσταται στην οικοδόμηση των αναγκαίων 

διαδικασιών για την στήριξη του ως άνω πλαισίου. Θα καθοδηγήσουμε και θα 

συντονίσουμε τις δραστηριότητες του ΕΣΠΔ, και θα διευκολύνουμε τις σχέσεις, 

προκειμένου να συνδράμουμε το ΕΣΠΔ στην εκπλήρωση των ευθυνών του έγκαιρα και 

αποτελεσματικά.

Έχω εξετάσει το πώς η δημιουργία του ΕΣΠΔ μπορεί να επηρεάσει τον ΕΕΠΔ λόγω των 

δύο διαφορετικών ρόλων που καλείται να παίξει: ο ένας ως μέλος του ΕΣΠΔ, ο άλλος ως 

Γραμματεία του.

Στον πρώτο ρόλο, ο ΕΕΠΔ πρέπει, από κοινού με τα άλλα μέλη, να ενεργεί ανεξάρτητα 

ως Συμβούλιο. Θα πρέπει ωστόσο να έχει συνεχώς υπόψη του την ξεχωριστή και συνεχή 



DV\1036746EL.doc 7/7 PE539.683v01-00

EL

απαίτηση να παραμείνει ανεξάρτητος στις δραστηριότητές του ως ΕΕΠΔ δυνάμει του 

Καν. 45/2001. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο να προκύψουν τομείς σύγκρουσης που θα 

απαιτήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις και πολύ προσεκτικό χειρισμό. Συγκεκριμένα, το 

καθήκον του ΕΣΠΔ βάσει του οποίου απαιτείται να συμβουλεύει τα όργανα και τους 

οργανισμούς της ΕΕ σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στην Ένωση (Άρθρο 66 παρ.1 (α) του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων 

) σαφώς επικαλύπτει την βασική ευθύνη του ΕΕΠΔ.

Ως Γραμματεία, ο ΕΕΠΔ θα έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει την αποδοτική, 

αποτελεσματική και σωστή λειτουργία του ΕΣΠΔ. Θα πρέπει να ρυθμίσει ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, να διευκολύνει τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, να συντονίσει 

τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις του ΕΣΠΔ, και γενικά να φροντίσει για τις 

διοικητικές υποθέσεις και την λειτουργία του Συμβουλίου. Αυτό θα επιβαρύνει σε μεγάλο 

βαθμό τους πόρους του ΕΕΠΔ και μπορεί να αποδειχθεί ευαίσθητο θέμα σε σχέση με την 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων στις δραστηριότητες, ιδίως εφόσον η Γραμματεία θα τελεί 

υπό την καθοδήγηση του Προέδρου του ΕΣΠΔ σε σχέση με την στήριξη που θα δοθεί.

Ο Κανονισμός 45/2001 και ο αντίστοιχος κανονισμός του ΕΕΠΔ, θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν ώστε να αντανακλούν το περιεχόμενο του ΓΚΠΔ και, όπως είναι 

απαραίτητο, για την εφαρμογή του. Στις αναθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να εξετασθούν τα 

σημεία της ανεξαρτησίας και των πόρων, και επίσης να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη 

του Κανονισμού του ΕΣΠΔ. Αυτό που σκέπτομαι τώρα είναι ότι η Γραμματεία του 

ΕΣΠΔ, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και να προσφέρει το επίπεδο αναμενόμενης 

στήριξης στο ΕΣΠΔ, θα πρέπει να είναι μια ξεχωριστή λειτουργία, ενδεχομένως με δικό 

της Διευθυντή, στα πλαίσια του ΕΕΠΔ. Θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άλλα 

καθήκοντα του ΕΕΠΔ, μολονότι ο Διευθυντής θα αποτελεί μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΕΠΔ. Εάν διοριστώ, θα επανεκτιμήσω αυτήν την θέση, όταν θα ασκώ 

καθήκοντα και θα έχω εξοικειωθεί περισσότερο με το ίδιο το ΕΕΠΔ, και όταν η 

νομοθετική δέσμη θα έχει ολοκληρωθεί.

Θα χρειασθούν τεχνικές τροποποιήσεις στον Κανονισμό 45/2001, και τον Κανονισμό του 

ΕΕΠΔ, για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: η 

νομική βάση και οι αρμοδιότητες του ΕΕΠΔ ως Γραμματείας· σαφής περιγραφή 

συμπληρωματικών ρόλων, καθηκόντων, και αρμοδιοτήτων· αναθεωρημένη διάρθρωση 

του θεσμού του ΕΕΠΔ προβλέποντας τον διαχωρισμό των λειτουργιών και τον τρόπο 

διαχείρισής· απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων· και ανεύρεση πόρων και προγραμματισμός.


