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EUROPSKI PARLAMENT 2014–2019.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

ponedjeljak, 20. listopada 2014., 19:00 – 22:30
u Europskom parlamentu 

U STRASBOURGU

Saslušanje kandidatkinje gđe Cinzije BIONDI

– Možete li opisati razloge zbog kojih ste se prijavili za tu funkciju i zašto smatrate da ste 
primjerena kandidatkinja?

Zahvalna sam što mi je pružena mogućnost da se predstavim kao kandidatkinja za funkciju 
sljedećeg pomoćnika europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Prijavila sam se na ovu funkciju zbog toga što duboko vjerujem u temeljna prava i slobode 

građana EU-a u vezi s obradom osobnih podataka i privatnošću. Osim toga, motivirana sam i 

posjedujem snažnu kombinaciju znanja, iskustva i vještina koje će mi pomoći u učinkovitom 

promicanju i zaštiti ovih temeljnih prava.

Europa i ostatak svijeta nalaze se usred ovog jedinstvenog i presudnog doba za zaštitu 

podataka i privatnosti. Suočeni smo s izazovima i opasnostima koji iziskuju odgovarajuću 

raspravu i učinkovito djelovanje. No tu su i mogućnosti koje valja iskoristiti ako na domaćem 

tlu uspijemo izgraditi neophodno okruženje transparentosti i povjerenja koje će nam svima 

omogućiti potpunu suradnju u globalnim okvirima i pristup inovacijama koje nam svijet nudi. 

Želim postaviti visoke ciljeve za institucije i tijela EU-a koji na tim područjima imaju vodeću 

ulogu, kako na europskoj tako i na svjetskoj sceni. Svoje bih napore željela uložiti u 

ostvarivanje ovih ciljeva.
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Položaj pomoćnika nadzornika podrazumijeva privilegij i odgovornost djelovanja na politiku i 

kulturu. Pozdravljam mogućnost jačanja temeljne vrijednosti prema kojoj su zaštita podataka i 

privatnost temeljna prava građana EU-a. Zaštita podataka i privatnost od ključne su važnosti 

kao takve i nemogućnost ili propuštanje njihove zaštite može također nepovoljno utjecati na 

ostala prava i slobode.

Smatram da sam zahvaljujući svojim uvjerenjima i viziji prikladna osoba za ovaj položaj i da 

će mi iskustvo i osobne prednosti pomoći u tome da uspješno obavljam svoje dužnosti.

Vrlo sam blisko surađivala s organizacijama i industrijama u svim sektorima, pa tako i javnim 

i regulatornim tijelima, i stekla osobito bogato iskustvo u radu na najvišim razinama privatnog 

poduzetništva u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Iz prve sam ruke svjedočila cijelom 

nizu različitih stajališta, predodžbi, strahova i mitova povezanih sa zaštitom podatka i 

privatnošću. Iskustvo me podučilo da se poteškoće obično javljaju ne zbog onoga što tijela 

žele ostvariti, nego zbog načina na koji to žele ostvariti. Na zadaće s kojima ću se kao 

pomoćnica susretati primjenjivat ću svoje razumijevanje tih predodžbi i uspješan pristup u 

njihovu rješavanju s drugih položaja koje sam obnašala.

U Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka unijet ću svjež i neopterećen pristup . U 

izvršavanju svojih dužnosti služit ću se snažnom kombinacijom znanja, vještina i iskustva 

koja će po mom mišljenju unaprijediti i upotpuniti znanja, vještine i iskustva nadzornika i time 

pridonijeti izgradnji snažnijeg tima.

Rado okupljam ljudi u zajedničke svrhe i radi ostvarivanja zajedničkog cilja i u tome sam 

dobra. Primjenjujući svoje međudisciplinarne vještine na području zaštite podataka i 

reguliranja financijskih usluga, uspješno sam okupljala utjecajne organizacije, udruženja i 

ljude radi rasprave o predloženoj Općoj uredbi o zaštiti podataka, o područjima od zajedničkih 

interesa te radi poticanja suradnje i razmjene informacija.

Specijalizacija na području tehnološkog prava i upravljanje opsežnim IT projektima te 

projektima usmjerenima na podatke pružila mi je neprocjenjiv uvid u tehnologiju i industrije 

temeljene na informacijama. Budući da razumijem njihove motive, mogućnosti i operativne 

prakse, znači da posjedujem odgovarajuća znanja za podupiranje i savjetovanje institucija EU-

a te provođenje nadzora nad njima. Činit ću to ne samo za njihove tehnološke potrebe i ciljeve 

nego i radi njihova razvoja politika na područjima tehnologije i digitalnih usluga.
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Neovisnost promišljanja i djelovanja bila je presudna na svim mojim prethodnim položajima. 

Časno i savjesno postupanje te profesionalnost temeljne su odrednice moje karijere. Imenujete 

li me za pomoćnicu nadzornika, i dalje ću primjenjivati i snažno promicati ta načela i 

standarde u obnašanju svoje dužnosti.

– Možete li iznijeti svoje ideje o zadaći nadzora koju obavlja europski nadzornik za zaštitu 
podataka? Kako zamišljate ulogu nadzora u postupcima obrade podataka koje provode 
institucije i tijela EU-a i kako kanite primjenjivati ovlasti intervencije europskog 
nadzornika za zaštitu podataka u cilju postizanja usklađenosti s propisima? 

Uredbom 45/2001 utvrđuju se zahtjevi, obveze i ovlasti EDPS-a. Poslovnikom (17.12.2012.) 

je propisan okvir o načinu na koji ih EDPS provodi i izvršava te o suradnji s njegovim 

unutarnjim strukturama. Uvažavam činjenicu da se u ova dva dokumenta utvrđuju 

kompetencije EDPS-a i parametri njegova djelovanja i radit ću unutar njihovih postojećih i 

budućih struktura. Neću sada ponavljati njihov sadržaj. Umjesto toga rado bih ukratko izložila 

svoje ideje o ciljevima koje želim ostvariti kroz svoje nadzorne aktivnosti i predstavila svoja 

očekivanja od institucija i tijela EU-a koji obrađuju podatke.

Po mom mišljenju uloga je EDPS-a da pokaže snažno, neupitno i neovisno vodstvo kojim će 

zajamčiti da institucije i tijela EU-a poštuju prava građana EU-a. Imenujete li me 

pomoćnicom, odlučno ću i dosljedno raditi na tome da se zaštiti podataka i privatnosti zajamči 

status obvezujućih temeljnih prava, koja je Europska zajednica iz vrlo opravdanih razloga 

desetljećima oblikovala i štitila. No moramo također prihvatiti činjenicu da ona nisu 

apsolutna. U iznimnim okolnostima kada postoji istinska dokazana i nužna potreba za vrlo 

specifičnom i ograničenom svrhom, institucije EU-a možda će se morati prikloniti 

konkurentskom i sukobljenom interesu. Prije poduzimanja takvog koraka očekivat ću 

otvaranje snažne rasprave i iznošenje svih činjenica. Osim toga, potrebno je u cijelosti istražiti 

sve razumne alternativne načine za ostvarivanje željenog cilja, pri čemu se u svim 

okolnostima moraju primijeniti najstrože zaštitne mjere i mehanizmi nadzora.

Smatram da se moramo usredotočiti na glavni cilj, zaštitu temeljnih prava građana EU-a. 

Najbolji i najodrživiji način za ostvarivanje tog cilja zajednički je rad i izravno rješavanje svih 

problema ranim angažmanom, suradnja koja uključuje poštovanje drugih, iskren dijalog i 

utvrđivanje jasnih očekivanja.  Smatram da je važan dio moje uloge usmjeravanje i 

osnaživanje institucija i tijela EU-a radi donošenja dobrih odluka i pronalaženja razboritih 

rješenja u ranim fazama njihovih postupaka obrade, čime bi se maksimalno smanjila potreba 

za naknadnim popravnim radnjama.  Namjeravam primjenjivati tehnike službenih i 



DV\1036746HR.doc 7/8 PE539.683v01-00

HR

neslužbenih sastanaka, usmjerene obuke, služiti se alatima za praktično usmjeravanje, 

provoditi razmjene znanja,

koristiti se uslugama analitičara trendova i temeljnih uzroka, ispitivanjem vidokruga i 

održavati dobar odnos s mrežom službenika za zaštitu podatka kako bih omogućila 

dosljednost postupaka obrade među institucijama i tijelima.

Institucije i tijela EU-a odgovorna su za utjecaj koji imaju na prava i slobode građana EU-a. 

Oni koji prikupljaju, upotrebljavaju osobne podatke i imaju od njih koristi dužni su ponovno 

izgraditi povjerenje i vratiti vjeru u činjenicu da se podaci mogu obrađivati na odgovoran 

način i u dobre svrhe. To će iziskivati transparentnost, možda u mjeri u kojoj se neke 

institucije nisu na to naviknule. Bez transparentnosti ne postoje temelji za utemeljene odluke, 

pristanak ili mogućnost kontrole za građane. A u tom slučaju ne postoje ni temelji za 

povjerenje.

Uspijem li na kraju svog mandata ostvariti proaktivniji i tješnji odnos između Ureda 

nadzornika za zaštitu podataka te institucija i tijela EU-a od onoga kakav su imali na početku 

mog mandata, smatrat ću to mjerilom uspješnog mandata.

Ovlasti intervencije neophodan su element uspješnog nadzora. Smatram da bi ovlasti iz članka 

47. stavka 1. točaka (c), (e) i (f) (naredba da se udovolji zahtjevima osobe čiji se podaci 

obrađuju za/pravu na ispravljanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje podataka te uvođenje 

zabrana obrade) mogle imati najveći utjecaj na postupke obrade u institucijama i tijelima EU-

a. Nadam se da će se zahvaljujući boljim protokolima o postupanju, koji su gore ukratko 

opisani, od EDPS-a zahtijevati da se svojim ovlastima koristi umjereno. No svim institucijama 

i tijelima EU-a želim jasno naglasiti da će se takve mjere uistinu poduzimati onda kada to 

bude potrebno.

Smatram da su neovisnost i dosljednost djelovanja, učinkovit nadzor i smislena intervencija 

kamen temeljac uspjeha Ureda EDPS-a. Svaka se intervencija mora također temeljiti na 

pragmatičnom razumijevanju od strane nadzornika onoga što svojim djelovanjem namjerava 

postići. Ona primjerice može uključivati podupiranje pozitivnog cilja ili biti namijenjena 

sprečavanju određene opasnosti.

Neke od ovlasti kojima, u skladu s člankom 47. Uredbe 45/2001, EDPS raspolaže postat će 

sastavni dio „uhodanog odnosa“ uspijemo li usvojiti srž onoga što sam gore opisala. Ne bi 

primjerice bilo potrebno koristiti se službenim ovlastima za dobivanje informacija ili stjecanje 
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pristupa objektima, ostvarimo li zadovoljavajuću suradnju i razmjenu informacija.

Posegne li EDPS za intervencijskom mjerom, ona nas ne bi trebala iznenaditi. EDPS će 

pružiti mogućnost djelovanja i zastupanja kad je riječ o pitanjima radi kojih namjerava 

poduzeti provedbenu mjeru. Ta se mogućnost može iskoristiti u kontekstu naših redovnih 

interakcija, preko postupka prethodne provjere ili ustrojenog stalnog praćenja, ili kao dio 

pritužbe. Intervencija bi po mom mišljenju bila najvjerojatnija u dvama scenarijima: Prvo, 

kada je odgovarajuća institucija u potpunosti uključena, no nismo uspjeli ostvariti uzajamno 

prihvatljivo rješenje i EDPS smatra da je počinjeno značajno kršenje ili da postoji određeni 

rizik ili prijetnja; ili, drugo, kada ne postoji smisleni angažman odgovarajuće institucije ili 

tijela EU-a. Ovaj drugi scenarij mogao bi ukazivati na polazišnu kulturu koja bi i sama mogla 

predstavljati rizik.

EDPS će uvijek nastojati objasniti kakve mjere poduzima i zašto. Naša će analiza biti javno 

dostupna. Također namjeravam pratiti učinkovitost naših intervencija, ne samo u relevantnoj 

instituciji ili tijelu nego i u široj zajednici. Poticat ću sve institucije i tijela EU-a da nešto 

nauče iz svakog koraka koji EDPS poduzme.

– Uzimajući u obzir moguću buduću ulogu Ureda europskog nadzornika za zaštitu 
podataka kao tajništva Europskog odbora za zaštitu podataka, ako se o tome usvoji 
sadašnji paket mjera za zaštitu podataka, možete li iznijeti svoja stajališta o mogućoj 
organizaciji Europskog odbora za zaštitu podataka i njegovim metodama rada te o tome 
kako bi trebalo izmijeniti Uredbu 45/2001 da bi se njome uzela u obzir ta nova uloga?

Sve zadaće i odgovornosti Europskog odbora za zaštitu podatka (EDPB-a) koji su nedavno 

predstavljeni u okviru teksta Europske komisije za 2012. i teksta Europskog parlamenta za 

2014 značajne su prirode. Glavna zadaća i fokus EDPB-a bit će provedba usklađivanja zaštite 

podataka diljem EU-a. Na temelju zajedničke odgovornosti Odbor će zajamčiti usklađeno 

tumačenje, primjenu i provedbu predloženog paketa mjera za zaštitu podataka. Imat će 

ključnu ulogu u zaštiti mehanizma usklađivanja.

Smatram da EDPB mora djelovati unutar okvira dobrog upravljanja, odličnih protokola o 

postupanju i komunikaciji, zajedničke odgovornosti, cjelovite razmjene informacija, 

učinkovitih sustava uzajamne kontrole, jasnih mehanizama eskalacije i pouzdanosti. Svim 

nacionalnim tijelima za nadzor i EDPS-u trebalo bi u svim njihovim aktivnostima zajamčiti 

pošteno i ravnopravno zastupanje njihovih stajališta i mišljenja. Jasna vizija i ciljevi moraju 

za nas kao Odbor predstavljati izazov i motivaciju.



DV\1036746HR.doc 9/8 PE539.683v01-00

HR

Željela bih da se EDPB organizira na pristupačan i pametan način te da uvijek postupao na 

kolegijalan način i što rjeđe po principu silosa. To, naravno, ne sprečava pojedine članove u 

tome da preuzmu vodstvo u nekim aspektima rada EDPB-a i to iznesu pred cjelokupni Odbor 

radi rasprave i odlučivanja.

Također mora postojati mehanizam kojim bi se zajamčilo da EDPB provodi objektivne 

analize problema zasnovane na dokazima i donosi odluke na nepristran način. Sva stajališta i 

mjere koje se donose moraju imati potpunu javnu podršku svih članova, neovisno o 

pojedinim nacionalnim interesima i predodžbama o kojima je Odbor možda raspravljao pri 

donošenju svoje odluke.

I naposljetku, važno je zajamčiti dostupnost odluka, preporuka, mišljenja, smjernica i drugih 

dokumenata Odbora. Drugim riječima, oni moraju biti lako razumljivi širokoj publici, a ne 

samo diplomiranim pravnicima ili onima koji posjeduju dostatno tehničko znanje o zaštiti 

podataka i privatnosti koje im omogućuje da otkriju njihovo značenje i praktičnu primjenu. 

Rad Odbora trebao bi se moći lako primijeniti na svakodnevni život građana EU-a i postupke 

obrade nadzornika.

Smatram da mi kao tajništvo moramo razviti postupke neophodne za potporu gore 

spomenutog okvira. Usmjeravat ćemo i koordinirati aktivnosti EDPB-a te olakšavati stvaranje 

odnosa kako bi EDPB-u pomogli da ispunjava svoje obveze na pravodoban i učinkovit način.

Promislila sam o tome na koji bi način osnivanje EDPB-a moglo utjecati na EDPS s obzirom 

na dvije različite funkcije koje će obavljati: prvu kao član EDPB-a, a drugu kao njegovo 

tajništvo.

Pri izvršavanju svoje prve funkcije EDPS će zajedno s ostalim članovima morati postupati 

neovisno kao Odbor. No pritom će morati paziti na zaseban i trajan zahtjev u skladu s 

Uredbom 45/2001 da kao EDPS i dalje bude neovisan u svojim aktivnostima. Zabrinuta sam 

zbog činjenice što možda postoje područja sukoba koja će iziskivati daljnje pojašnjavanje i 

vrlo oprezno postupanje. Osobito se zadatak EDPB-a da savjetuje institucije EU-a u vezi s 

obradom osobnih podataka u Uniji (članak 66. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti 

podataka) jasno preklapa s glavnom odgovornošću EDPS-a.

Kao tajništvo, EDPS će biti odgovoran za jamčenje učinkovitog, djelotvornog i propisnog 
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djelovanja EDPB-a. Morat će upravljati širokim rasponom aktivnosti, pomagati pri planiranju 

i programiranju, koordinirati unutarnje i vanjske odnose EDPB-a i općenito se baviti 

administrativnim i operativnim pitanjima Odbora. To će stvarati znatan pritisak na resurse 

EDPS-a i moglo bi se pokazati osjetljivim u pogledu utvrđivanja prioritetnih aktivnosti, 

posebno zbog toga što će tajništvom upravljati predsjednik EDPB-a kad je riječ o potpori 

koju prima.

U svakom slučaju potrebno je izraditi novi nacrt Uredbe 45/2001 i odgovarajući Poslovnik 

EDPS-a kojim bi se odražavala i primijenila Opća uredba o zaštiti podataka u mjeri u kojoj je 

to potrebno. U ovim novim nacrtima bit će potrebno razmotriti točke o neovisnosti i 

resursima, koje će također valjati uzeti u obzir pri izradi Poslovnika EDPB-a. Smatram da će 

tajništvo EDPB-a radi odgovarajućeg funkcioniranja i pružanja predviđene razine potpore 

EDPB-u morati djelovati kao zasebno tijelo, vjerojatno s vlastitim predsjednikom, unutar 

EDPS-a. Djelovat će neovisno o ostalim tijelima EDPS-a, premda će predsjednik biti jedan od 

članova Upravnog odbora EDPS-a. Budem li imenovana pomoćnicom, na toj dužnosti i kada 

budem bolje upoznata sa samim nadzornikom te nakon što zakonodavni paket bude dovršen, 

ponovno ću izvršiti procjenu tog položaja.

Uredbom 45/2001 i Poslovnikom EDPS-a zahtijevat će se tehničke izmjene za nekoliko 

područja, među ostalim: pravnu osnovu i kompetencije EDPS-a kao tajništva; jasan opis 

dodatnih uloga, obveza i ovlasti; izmijenjeni ustroj Ureda europskog nadzornika za zaštitu 

podatka pri čemu će biti podijeljene funkcije te način na koji će se time upravljati; zahtjeve u 

vezi s izvješćivanjem te pribavljanje i planiranje resursa
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