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EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Pirmdien, 2014. gada 20. oktobrī, plkst. 19.00 – 22.30.
Eiropas Parlamentā 

STRASBŪRĀ

Kandidātes Cinzia BIONDI uzklausīšana

– Lūdzu, aprakstiet iemeslus, kādēļ pieteicāties šim amatam! Kāpēc uzskatāt sevi par 
tam piemērotu?

Priecājos par iespēju iepazīstināt ar savu kandidatūru uz Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāja palīga amata vietu.

Es pieteicos uz šo amata vietu, jo patiesi atbalstu ES iedzīvotāju pamattiesību un brīvību 

aizstāvību personas datu apstrādes un privātuma jomā. Esmu arī pietiekami uzņēmīga, un 

man ir pārliecinošs zināšanu, pieredzes un prasmju kopums, kas palīdzēs man būt efektīvai 

šo pamattiesību veicinātājai un aizstāvei.

Šis ir unikāls un izšķirīgs laiks datu aizsardzības un privātuma jomā Eiropai un pārējai 

pasaulei. Pastāv problēmas un apdraudējumi, kas ir pienācīgi jāapspriež un efektīvi jārisina. 

Tomēr ir arī iespējas, kas jāizmanto, ja mēs paši spēsim izveidot nepieciešamo 

pārredzamības un uzticēšanos gaisotni, kas ļaus mums visiem pilnvērtīgi iesaistīties pasaules 

norisēs un risināt novatorisko tehnoloģiju radītos uzdevumus. Es izvirzīšu ES iestādēm un 

struktūrām augstus mērķus — es vēlos, lai tās uzņemtos līderu lomu šajos jautājumos gan 

Eiropā, gan pasaulē. Vēlos sniegt savu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā.

Uzraudzītāja palīga darbs ir saistīts ar politikas un kultūras ietekmēšanu. Šie pienākumi ir 

gan privilēģija, gan prasa lielu atbildību. Datu aizsardzība un privātums ir Eiropas Savienības 

iedzīvotāju pamattiesības. Es labprāt stiprinātu šo nostāju kā pamatvērtību. Šīs tiesības ir 

būtiski svarīgas. Ja tās netiks aizsargātas vai tiks aizsargātas pavirši, var tikt nelabvēlīgi 

ietekmētas arī citas tiesības un brīvības.
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Es ticu, ka mana pārliecība un redzējums ir šim amatam piemēroti un ka mana pieredze un 

īpašības palīdzēs man sekmīgi pildīt savus pienākumus.

Esmu cieši sadarbojusies ar organizācijām un nozaru pārstāvjiem no visiem sektoriem, tai 

skaitā publiskā sektora un regulatīvajām struktūrām, un man jo īpaši ir liela pieredze vadošos 

amatos privātajā sektorā valsts un starptautiskā līmenī. Esmu personīgi pieredzējusi, cik 

daudzveidīga ir cilvēku attieksme pret datu aizsardzību un privātumu, kā arī ar šo jomu 

saistītie uzskati, bailes un mīti. No pieredzes varu secināt, ka visgrūtākais ir nevis izvirzīt 

sasniedzamo mērķi, bet veikt īstos priekšdarbus tā sasniegšanai. Pildot uzraudzītāja palīga 

pienākumus, es izmantošu savu izpratni par šiem aspektiem un līdzšinējos panākumus, ko 

darbā ar tiem esmu guvusi citās organizācijās.

Es sniegšu EDAU jaunu un neapgrūtinātu pieeju darbam, kā arī pārliecinošu zināšanu, 

prasmju un pieredzes kopumu, kas, manuprāt, vienlaikus bagātinās un papildinās jaunā 

uzraudzītāja kompetenci un ļaus mums kā komandai sasniegt vairāk.

Man patīk un padodas apvienot cilvēkus darbam ar kopīgu nolūku un mērķi. Izmantojot 

savas starpdisciplinārās prasmes datu aizsardzības un finanšu pakalpojumu regulējuma jomā, 

esmu sekmīgi pulcējusi ietekmīgas organizācijas, apvienības un personas, lai apspriestu 

ierosināto vispārīgo datu aizsardzības regulu un jomas, kas izraisa kopīgu ieinteresētību, kā 

arī veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu.

Esmu specializējusies informācijas tehnoloģiju jurisprudencē un lielu IT un uz datu apstrādi 

vērstu projektu vadībā, un šī specializācija man ir devusi nenovērtējamu ieskatu tehnoloģiju 

un uz informācijas apstrādi orientētās nozarēs. Es izprotu šo nozaru pārstāvju motīvus, spējas 

un darbības praksi, tāpēc spēšu sekmīgi atbalstīt un konsultēt ES iestādes un pārraudzīt to 

darbu. Mana pieredze man ļaus palīdzēt šīm iestādēm ne tikai sasniegt savus mērķus 

attiecībā uz tehnoloģijām, bet arī izstrādāt politikas virzienus tehnoloģiju un digitālo 

pakalpojumu jomās.

Visos līdz šim ieņemtajos amatos man bija jābūt neatkarīgai domās un darbos. Godīgums un 

profesionalitāte ir bijuši manas līdzšinējās karjeras pamatā. Ja mani iecels par uzraudzītāja 

palīdzi, savā jaunajā amatā es turpināšu stingri ievērot šos principus.

– Lūdzu, iepazīstiniet ar saviem plāniem attiecībā uz uzraudzības uzdevumiem, kas 
jāīsteno EDAU! Kādai, pēc jūsu domām, jābūt EDAU īstenotajai ES iestāžu un 
struktūru veiktās datu apstrādes uzraudzītāja lomai, un kā jūs plānojat izmantot EDAU 
intervences pilnvaras, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu?

EDAU darbību reglamentējošās prasības, kā arī šīs iestādes pienākumi un pilnvaras ir 

noteiktas Regulā Nr. 45/2001. Reglaments (17.12.2012.) paredz, kā EDAU jāpilda 

pienākumi un jāizmanto pilnvaras, kā arī nosaka šīs organizācijas iekšējo struktūru. Es 
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atzīstu, ka šie dokumenti nosaka EDAU kompetenci un reglamentē šīs iestādes darbību, un 

savā darbā ņemšu vērā šo dokumentu tagadējo un turpmāko struktūru. Es neatkārtošu, ko 

tieši paredz minētie dokumenti. Tā vietā es vēlētos īsumā izklāstīt savus priekšstatus par 

uzraudzības darbību vēlamajiem rezultātiem un to, ko es sagaidu no ES iestādēm un 

struktūrām, kuras apstrādā datus.

ES iestādēm ir jāievēro ES iedzīvotāju tiesības, un manuprāt, EDAU pienākums ir

uzņemties pārliecinošu, nepārprotamu un neatkarīgu līdera lomu šajā jomā. Ja mani iecels 

amatā, es stingri un konsekventi aizstāvēšu datu aizsardzību un privātumu kā saistošas 

pamattiesības, proti,  tiesības, ko Eiropas sabiedrība ir gadu desmitiem ilgi formulējusi un 

aizstāvējusi ļoti pamatotu iemeslu dēļ. Tomēr mums jāapzinās, ka šīs tiesības nav absolūtas. 

Izņēmuma gadījumos, ja ir patiesa un pierādīta vajadzība ļoti specifiskā un ierobežotā 

nolūkā, ES iestādēm var būt jāpieņem lēmums par labu citām interesēm, kas nav saderīgas ar 

šo tiesību aizsardzību. Es sagaidu, ka šāds lēmums tiks pieņemts tikai pēc saturīgām 

debatēm un ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta pilnīga atklātība. Turklāt ir pilnībā jāizpēta 

visas pieņemamās alternatīvas vēlamā mērķa sasniegšanai, visos apstākļos izmantojot 

maksimāli drošus aizsardzības pasākumus un uzraudzības mehānismus.

Es uzskatu, ka vislielākā uzmanība ir jāpievērš galvenajam mērķim: ES iedzīvotāju 

pamattiesību aizsardzībai. Kopīga, uzņēmīga un enerģiska problēmu risināšana, ko raksturo 

savlaicīga iesaiste, cieņpilna sadarbība, godīgs dialogs un skaidri mērķi, ir drošākais un 

ilgtspējīgākais veids, kā to sasniegt. Būtiska mana darba daļa ir palīdzēt ES iestādēm un 

struktūrām pieņemt pārdomātus lēmumus un atrast labus risinājumus datu apstrādes darbību 

sākumposmā, samazinot vajadzību vēlāk veikt korektīvas darbības. Lai veicinātu to, ka 

iestādes un struktūras apstrādā datus konsekventi, es izmantošu tādus līdzekļus kā regulāras 

oficiālas un neoficiālas sanāksmes, mērķtiecīgas mācības, praktiskus norādījumus, zinātības 

nodošanu, tendenču un cēloņu analīzi, potenciālo scenāriju analīzi, kā arī veidošu stabilas 

attiecības ar DAI tīklu.

ES iestādes un struktūras ir atbildīgas par ietekmi, kas tām ir uz ES iedzīvotāju tiesībām un 

brīvībām. Tiem, kas vāc un izmanto personas datus un gūst labumu no to izmantošanas, ir 

jāatjauno iedzīvotāju uzticība viņu darbībām un paļaušanās tam, ka dati var tikt apstrādāti 

atbildīgi un labos nolūkos. Lai to panāktu, ir nepieciešama pārredzamība, iespējams, tādā 

pakāpē, pie kādas dažas iestādes var nebūt pieradušas. Bez pārredzamības nav iespējama 

apzināta izvēle, piekrišana vai iedzīvotāju īstenota kontrole. Savukārt bez šiem elementiem 

nevar izveidot uzticēšanās pamatu.

Savu pilnvaru termiņu es uzskatīšu par sekmīgu tad, ja tā beigās EDAU un ES iestāžu un 

struktūru attiecības būs proaktīvākas un ciešākas nekā tā sākumā.
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Intervences pilnvaras ir nepieciešams sekmīgas pārraudzības elements. Manuprāt, vislielākā 

potenciālā ietekme uz to, kā ES iestādes un struktūras apstrādā datus, ir pilnvarām, kas 

paredzētas 47. panta 1. punkta c), e) un f) apakšpunktā (rīkojums ievērot datu subjekta 

prasības/tiesības, pilnvaras izlabot, bloķēt, dzēst vai iznīcināt datus un uzlikt datu apstrādes 

aizliegumus). Es ceru, ka ar iepriekš īsi aprakstītajiem sadarbības procesu uzlabojumiem 

izdosies panākt to, ka EDAU savas pilnvaras būs jāizmanto maz. Tomēr es vēlos skaidri 

darīt zināmu visām ES iestādēm un struktūrām, ka vajadzības gadījumā tās tiks izmantotas.

Es uzskatu, ka neatkarība, konsekvence darbībā, efektīva uzraudzība un jēgpilna intervence 

ir EDAU sekmīga darba stūrakmeņi. Intervencei ir jābūt pamatotai uz EDAU pragmatisku 

izpratni par intervences mērķiem, proti,  panākt pozitīvu rezultātu vai novērst konkrētu 

apdraudējumu.

Ievirzot sadarbību atbilstīgi iepriekš izklāstītajiem principiem, dažas no Regulas 

Nr. 45/2001 47. pantā paredzētajām EDAU pilnvarām kļūtu par ierastu attiecību praksi. 

Piemēram, oficiālās pilnvaras iegūt informāciju vai piekļūt telpām netiktu izmantotas, ja 

visos gadījumos būtu apmierinoša sadarbība un informācijas apmaiņa.

Ja EDAU intervences pilnvaras tomēr būtu jāizmanto, tam nebūtu jābūt pilnīgi negaidītam 

notikumam. Gadījumos, kuros paredzēts veikt izpildes darbības, EDAU piedāvātu iespēju 

iestādei, uz kuru tās attiecas, sadarboties un iepazīstināt ar savu nostāju. To varētu realizēt, 

veicot EDAU periodiskās darbības, piemēram, iepriekšējās pārbaudes vai strukturētas 

pārskatīšanas, vai izskatot sūdzības. Intervence, manuprāt, visbiežāk būtu jāizmanto šajos 

divos gadījumos: pirmkārt, ja attiecīgā iestāde ir pilnībā sadarbojusies ar EDAU, bet nav 

izdevies nonākt pie abpusēji pieņemama risinājuma, un EDAU uzskata, ka ir noticis 

nozīmīgs pārkāpums vai pastāv nozīmīgs risks vai apdraudējums; otrkārt, ja attiecīgā ES 

iestāde vai struktūra nav jēgpilni sadarbojusies ar EDAU. Otrais gadījums var liecināt par 

iesakņojušos nelabvēlīgu praksi, kas pati par sevi varētu būt atsevišķs risks.

Visos gadījumos EDAU būtu jācenšas izskaidrot, kādi pasākumi tiks veikti, un kāpēc tas 

tiks darīts. Mūsu veiktās analīzes rezultātiem jābūt plaši pieejamiem. Esmu arī iecerējusi 

uzraudzīt intervences efektivitāti ne tikai attiecībā uz konkrēto iestādi vai struktūru, bet arī 

plašākā kontekstā. Es aicināšu visas ES iestādes un struktūras gūt mācību no visiem EDAU 

veiktajiem pasākumiem.

– Ņemot vērā to, ka turpmāk EDAU varētu darboties kā Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas sekretariāts, ja tiks pieņemta pašreizējā datu aizsardzības tiesību aktu pakete 
attiecībā uz šo jautājumu, vai varat paust savu viedokli par iespējamo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas organizatorisko struktūru un darba metodēm, kā arī to, kā būtu 
jāgroza Regula Nr. 45/2001, lai ņemtu vērā šos jaunos EDAU uzdevumus?
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Šeit noteicošais ir Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) uzdevumu un pienākumu 

kopums, kas pašlaik ir noteikts Eiropas Komisijas 2012. gada dokumentā un Eiropas 

Parlamenta 2014. gada dokumentā. Šīs struktūras pamata uzdevums un mērķis būs panākt 

datu aizsardzības saskaņošanu visā Eiropas Savienībā. Pamatojoties uz kolektīvo atbildību, 

Kolēģija nodrošinās ierosinātās datu aizsardzības tiesību aktu paketes saskaņotu 

interpretāciju, piemērošanu un izpildi. Tai būs svarīga loma kā konsekvences mehānisma 

uzraudzītājai.

Manuprāt, EDAK ir jāstrādā režīmā, ko definē labas pārvaldības principi, izcili sadarbības 

un saziņas priekšraksti, kolektīvā atbildība, pilnīga informācijas apmaiņa, efektīvas 

pārbaudes un līdzsvara sistēmas, skaidri eskalācijas mehānismi un pārskatatbildība. Visu 

valstu uzraudzības iestāžu un EDAU darbā ir jānodrošina pienācīgas un vienlīdzīgas 

iespējas paust savu nostāju un viedokli. Kolēģijai ir jābūt izaicinājumam un motivācijai, kā 

arī skaidram redzējumam un mērķiem.

Es vēlos, lai EDAK būtu reaģētspējīga un mūsdienīga organizācija un lai tā vienmēr 

strādātu koleģiāli un pēc iespējas mazāk izolēti. Tomēr tas nenozīmē, ka atsevišķi Kolēģijas 

locekļi nedrīkstētu uzņemties iniciatīvu attiecībā uz noteiktiem EDAK darba aspektiem un 

ierosināt to apspriešanu Kolēģijā, lai pieņemtu attiecīgu lēmumu.

Ir arī jāparedz mehānisms, kas nodrošinātu, ka EDAK veic problēmu objektīvu un ar 

pierādījumiem pamatotu analīzi un objektīvi pieņem lēmumus. Visiem lēmumiem par 

nostājas paušanu un darbību veikšanu ir jāsaņem visu Kolēģijas locekļu pilnīgs un publisks 

atbalsts neatkarīgi no atsevišķu valstu interesēm un nostājas, ko Kolēģija, pieņemot 

lēmumu, var būt apspriedusi.

Visbeidzot, ir svarīgi, lai Kolēģijas lēmumi, ieteikumi, atzinumi, norādījumi un citi darba 

rezultāti būtu pieejami. Ar to es domāju, ka tiem jābūt viegli saprotamiem plašai auditorijai, 

nevis tikai cilvēkiem ar juridisko izglītību vai pietiekamām tehniskajām zināšanām par datu 

aizsardzību un privātumu, kas ļautu viņiem atšifrēt minēto dokumentu nozīmi un praktisko 

lietojumu. Kolēģijas darba rezultātiem būtu jābūt viegli pārnesamiem ES iedzīvotāju ikdienā 

un datu pārziņu apstrādes darbā.

EDAU kā Kolēģijas sekretariāta pienākums, manuprāt, ir veidot procesus, kas palīdzēs 

pastāvēt iepriekš aprakstītajai struktūrai. Mēs virzīsim un koordinēsim EDAK darbu un 

veicināsim attiecību izveidi, lai palīdzētu EDAK laicīgi un efektīvi pildīt savus pienākumus.

Esmu domājusi par to, kā EDAK izveide varētu ietekmēt EDAU, ņemot vērā, ka EDAU būs 

divējādas funkcijas: pirmkārt, tā būs EDAK loceklis, otrkārt, tā pildīs sekretariāta 

pienākumus.
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Pildot pirmās funkcijas, EDAU kopā ar citiem Kolēģijas locekļiem būs jārīkojas neatkarīgi 

kā Kolēģijai. Tomēr EDAU būs jāņem vērā arī tas, ka joprojām būs spēkā Regulas 

Nr. 45/2001 prasība, kas paredz, ka EDAU ir jāstrādā neatkarīgi. Mani uztrauc tas, ka šajā 

aspektā ir iespējami konflikti, kas būs papildus jāskaidro un ļoti rūpīgi jārisina. Jo īpaši 

EDAK pienākums konsultēt ES iestādes par personas datu apstrādi Savienībā (Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas 66. panta 1. punkta a) apakšpunkts) nepārprotami pārklājas ar 

EDAK galveno pienākumu.

EDAU kā sekretariāta pienākums būs nodrošināt efektīvu, rezultatīvu un pienācīgu EDAK 

darbību. EDAU būs jāpārvalda plašs darbību klāsts, jāveicina plānu un programmu izstrāde, 

jākoordinē EDAK iekšējās un ārējās attiecības un kopumā jārūpējas par Kolēģijas 

administratīvajiem un  darbības jautājumiem. Tas ievērojami noslogos EDAU resursus un 

var kļūt par sensitīvu aspektu attiecībā uz darbību prioritātes noteikšanu, jo īpaši tāpēc, ka 

Sekretariāts būs pakļauts EDAK priekšsēdētāja rīkojumiem attiecībā uz sniedzamo atbalstu.

Regula Nr. 45/2001 un tai atbilstošais EDAU reglaments jebkurā gadījumā būs jāpārstrādā, 

lai pēc vajadzības atspoguļotu un īstenotu Vispārējo datu aizsardzības regulu. Pārstrādājot 

šos dokumentus, būs jāpievērš uzmanība EDAU neatkarībai un resursiem, kā arī tie būtu 

jāņem vērā, izstrādājot EDAK reglamentu. Pašlaik es uzskatu, ka, lai EDAK sekretariāts 

darbotos pienācīgi un sniegtu EDAK atbalstu paredzētajā līmenī, tam jābūt atsevišķai 

EDAU funkcijai, iespējams, pat pašai ar savu direktoru. Tai būtu jāstrādā neatkarīgi no 

citām EDAU funkcijām, tomēr tās direktoram būtu jābūt EDAU Valdes loceklim. Ja mani 

iecels šajā amatā, tad pēc darba pienākumu uzņemšanās, rūpīgākas iepazīšanās ar EDAU un 

pēc tam, kad būs pabeigta tiesību aktu priekšlikumu paketes pieņemšana, es atkārtoti 

izvērtēšu šo nostāju.

Regulā Nr. 45/2001 un EDAU Reglamentā būs jāveic tehniski grozījumi, kam jāaptver 

vairākas jomas, tostarp: EDAU kā sekretariāta juridiskais pamats un kompetences jomas; 

skaidrs papildu lomu, pienākumu un pilnvaru apraksts; EDAU institucionālās struktūras 

pārskatīšana, paredzot funkciju nodalīšanu un tās īstenošanas kārtību; pārskatu sniegšanas 

prasības; resursu piesaiste un plānošana.


