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

STRASBURGU

Seduta ta' smigħ tal-kandidata s-Sa Cinzia BIONDI

- Tista' jekk jogħbok tiddeskrivi r-raġunijiet għall-applikazzjoni tiegħek għal din il-
pożizzjoni u għala tqis lilek innifsek adattat għaliha?

Nilqa' l-opportunità li nippreżenta ruħi għall-ħatra ta' Assistent Kontrollur Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data li jmiss.

Jiena applikajt għal din il-pożizzjoni minħabba li nemmen profondament fid-drittijet u l-

libertajiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE b'rabta mal-ipproċessar tad-data personali u l-

privatezza. Nipposjedi wkoll l-ispinta, kif ukoll kombinament ta' għarfien, esperjenza, u ħiliet, 

biex inkun promotur u difensur effettiv ta' dawn id-drittijiet fundamentali.

Bħalissa ninsabu għaddejjin minn żmien uniku u kruċjali għall-protezzjoni tad-data u l-

privatezza fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja. Jeżistu sfidi u theddid li jridu jiġu diskussi kif 

suppost u indirizzati b'mod effettiv. Madankollu, jeżistu wkoll opportunitajiet li ta' min 

jaħtafhom jekk inkunu kapaċi nibnu l-ambjent neċessarju lokali ta' trasparenza u fiduċja li se 

jippermettielna lkoll li ninvolvu ruħna bis-sħiħ mad-dinja u l-innovazzjoni li għandha x'toffri. 

Għandi livell għoli ta' ambizzjoni għall-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE bħala l-mexxejja 

f'dawn il-kwestjonijiet, kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-isfera globali. Nixtieq nikkontribwixxi l-

isforzi tiegħi biex din l-ambizzjoni ssir realtà.
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Ir-rwol ta' Assistent Superviżur iġib miegħu l-privileġġ u r-responsabbiltà ta' influwenza fuq il-

politika u l-kultura. Jiena nħaddan l-opportunità li nsaħħaħ il-valur ċentrali li l-protezzjoni tad-

data u l-privatezza huma drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE. Huma ta' importanza 

essenzjali fihom infushom, u n-nuqqas jew in-negliġenza li nipproteġuhom jista' jkollu impatt 

negattiv ukoll fuq drittijiet u libertajiet oħra.

Jiena nemmen li l-fehmiet u l-viżjoni tiegħi jagħmluni adattat għal dan ir-rwol, u li l-

esperjenza u l-punti b'saħħithom tiegħi se jgħinuni nkun ta' suċċess.

Jiena ħdimt mill-qrib ħafna ma' organizzazzjonijiet u industriji fis-setturi kollha, inklużi 

entitajiet pubbliċi u regolatorji, u għandi esperjenza partikolarment estensiva f'pożizzjonijiet 

tal-ogħla livell fl-industrija privata nazzjonali u internazzjonali. Jiena esperjenzajt 

personalment l-attitudnijiet, il-perċezzjonijiet, il-biżgħat u l-ħrejjef differenti assoċjati mal-

protezzjoni u l-privatezza tad-data. L-esperjenza għallmitni li d-diffikultà normalment ma 

tinsabx f'dak li l-entitajiet jixtiequ jiksbu, iżda kif jippruvaw jiksbuh. Jiena se napplika l-fehim 

li għandi ta' dawn il-perspettivi, flimkien mas-suċċess li kelli biex nindirizzhom f'postijiet 

oħra, għall-kompiti li se jkolli naffaċċja bħala Assistent Superviżur.

Se noħloq approċċ ġdid u mhux imxekkel għall-KEPD. Se noffri wkoll taħlita b'saħħitha ta' 

għarfien, ħiliet u esperjenza li nemmen li se ssaħħaħ u tikkumplimenta dawk tas-Superviżur il-

ġdid, għall-ħolqien ta' tim aktar b'saħħtu.

Jiena nieħu gost, u ninqala' biex inġib in-nies flimkien għal skop komuni u biex jilħqu għan 

komuni. Bl-użu tal-ħiliet dixxiplinarji tiegħi fil-protezzjoni tad-data u r-regolamentazzjoni tas-

servizzi finanzjarji, jien irnexxieli nġib flimkien b'suċċess organizzazzjonijiet, 

assoċjazzjonijiet, u persuni influwenti biex jiddiskutu r-Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Data propost, u biex jiddiskutu oqsma ta' tħassib komuni, u jrawwmu 

kollaborazzjoni u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni.

L-ispeċjalizzazzjoni tiegħi fil-liġi tat-teknoloġija u l-ġestjoni ta' proġetti kbar tal-IT u data-

ċentriċi tawni perspettiva indispensabbli fl-industrija tat-teknoloġija u dik ibbażata fuq l-

informazzjoni. Li nifhem il-motivazzjonijiet, il-kapaċitajiet, u l-prattiki operattivi tagħhom 

ifisser li ninsab f'pożizzjoni tajba biex nappoġġa, nagħti parir, u nissorvelja l-istituzzjonijiet 

tal-UE. Jiena se nagħmel dan mhux biss b'rabta mal-ħtiġiet u l-objettivi teknoloġiċi tagħhom, 

iżda wkoll b'rabta mal-iżvilupp tal-politiki f'oqsma tat-teknoloġija u s-servizzi diġitali.
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L-indipendenza fil-ħsieb u l-azzjoni kienet karatteristika neċessarja tar-rwoli kollha preċedenti 

tiegħi. L-integrità u l-professjonaliżmu dejjem kienu fil-qalba tal-karriera tiegħi. Jekk ninħatar, 

se nibqa' napplika u nsostni b'mod rigoruż dawn il-prinċipji u standards fir-rwol bħala 

Assistent Superviżur.

- Tista' tippreżenta l-ideat tiegħek dwar il-kompitu ta' kontrollur tal-KEPD? Kif tħares 
lejn ir-rwol ta' kontrollur tal-KEPD tal-attivitajiet ta' pproċessar mill-istituzjonijiet u l-
entitajiet tal-UE u kif għandek l-intenzjoni tagħmel użu mis-setgħat ta' intervent tal-KEPD 
biex tinforza l-konformità? 

Fir-Regolament 45/2001 hemm imniżżla r-rekwiżiti, id-dmirijiet u s-setgħat tal-KEPD. Ir-

Regoli ta' Proċedura (17.12.2012), jistipulaw il-qafas ta' kif dawn se jitwettqu u jiġu eżerċitati 

mill-KEPD, u jindirizzaw ukoll l-istrutturi interni tiegħu. Jiena nirrikonoxxi li, flimkien, dawn 

id-dokumenti jistipulaw il-kompetenzi tal-KEPD u l-parametri tal-operazzjoni tiegħu, u jiena 

se naħdem fi ħdan l-istrutturi attwali u futuri tagħhom. Hawnhekk, minix se nirrepeti l-

kontenuti tagħhom. Minflok, nixtieq nistipula fil-qosor l-ideat tiegħi dwar x'irrid nikseb 

permezz tal-attivitajiet ta' superviżjoni, u x'qed nistenna mill-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-

UE li jipproċessaw id-data.

Fil-fehma tiegħi huwa importanti li l-KEPD juri tmexxija b'saħħitha, inekwivoka u 

indipendenti biex jiżgura li d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE jkunu rispettati mill-istituzzjonijiet 

u l-entitajiet tal-UE. Jekk ninħatar, se npoġġi b'mod sod u konsistenti, il-protezzjoni u l-

privatezza tad-data f'livell pari ma' drittijiet vinkolanti fundamentali għaliex fil-verità mhuma 

xejn anqas; drittijiet li l-komunità Ewropea damet deċenni tifformula u tipproteġi għal 

raġunijiet sodi ħafna. Madankollu, għandna naċċettaw li dawn mhumiex drittijiet assoluti. 

F'każi eċċezzjonali fejn hemm neċessità ġenwina u evidenzjata għal finijiet speċifiċi u 

kontenuti ħafna, l-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jinħtieġu jaffavorixxu interess inkompatibbli 

f'kompetizzjoni ma' interessi oħra. Se nistenna dibattitu b'saħħtu u żvelar bis-sħiħ qabel ma 

nagħżel din l-azzjoni. Barra minn hekk, it-toroq kollha alternattivi u raġjonevoli għall-ksib ta' 

dan l-eżitu mixtieq għandhom jiġu esplorati bis-sħiħ, bl-użu tal-aktar salvagwardji u 

mekkaniżmi ta' sorveljanza stretti f'kull ċirkostanza.

Nemmen li għandna niffukaw fuq l-għan dominanti: il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 

taċ-ċittadini tal-UE. L-aqwa u l-aktar mod sostenibbli biex dan jintlaħaq huwa billi naħdmu 

flimkien, u nindirizzaw kwalunkwe kwestjoni minnufih permezz ta' indirizzar bikri, 

kollaborazzjoni b'rispett, djalogu onest, u bit-tfassil ta' stenniji ċari.  Inqis li huwa parti 

importanti tar-rwol tiegħi li niggwida u nagħti s-setgħa lill-isituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE 
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jagħmlu deċiżjonijiet tajbin u jsibu soluzzjonijiet tajbin minn qabel fl-attivitajiet ta' pproċessar 

tagħhom. u jimminimizzaw il-ħtieġa għal xogħol ta' traqqigħ wara.  Jiena se nadotta tattiċi 

bħal laqgħat formali u informali, taħriġ iffukat, għodda ta' gwida prattiċi, il-kondiviżjoni tal-

għarfien

persuni nkarigati li janalizzaw it-tendenzi u l-kawżi ewlenin, skanjar tal-orizzont, u rapport 

b'saħħtu man-Netwerk DPO biex jiġi ffaċilitat l-ipproċessar tal-attivitajiet fost l-isituzzjonijiet 

u l-entitajiet.

L-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE huma responsabbli għall-impatt li għandhom fuq id-

drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini tal-UE. L-obbligu huwa ta' dawk li jiġbru, jużaw, u 

jibbenfikaw mid-data personali biex jerġgħu jkattru l-fiduċja u jirristawraw l-kunfidenza li d-

data tista' tiġi pproċessata b'mod responsabbli u għal finijiet tajbin. Dan se jeħtieġ trasparenza, 

forsi sa ċertu punt mhux daqstant familjari ma xi istituzzjonijiet. Mingħajr trasparenza, ma 

jistax ikun hemm essenza ta' għażla infurmata, kunsens jew kontroll taċ-ċittadin. Mingħajr 

dawn, ma hemmx bażi għal fiduċja.

Jekk, sa tmiem il-mandat tiegħi, ikun hemm relazzjoni aktar proattiva u intensiva bejn l-

KEPD u l-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE milli kien hemm qabel ma nħtart, se nqis dan 

bħala miżura tas-suċċess tal-ħatra tiegħi.

Is-setgħat ta' intervent huma element neċessarju ta' superviżjoni ta' suċċess. Fil-fehma tiegħi l-

Artikoli 47(1)(c), (e) u (f) (ordni biex ikun hemm konformità mad-drittijiet/talbiet tas-suġġett 

tad-data, li data dwaru jew dwarha tinbidel, tiġi mblukkata, titħassar jew tinqered, u l-

impożizzjoni ta' projbizzjonijiet fuq ipproċessar) għandhom potenzjalment l-akbar effetti fuq 

l-attivitajiet ta' pproċessar tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE. Nittama li permezz ta' 

protokolli ta' impenn aħjar, kif mfissra fil-qosor hawn fuq, il-KEPD se jinħtieġ li juża s-

setgħat tiegħu b'mod konservattiv. Madankollu, xorta nixtieq li jkun ċar għall-istituzzjonijiet u 

l-entitajiet kollha tal-UE li fejn tali azzjoni tkun meħtieġa, din se tittieħed.

Nemmen li l-indipendenza, il-konsistenza tal-azzjoni, is-sorveljanza effettiva, u l-intervent 

sinifikanti huma sisien ta' suċċess għall-KEPD. Kwalunkwe intervent għandu jkun ibbażat 

ukoll fuq fehim pragmatiku mill-KEPD ta' dak li biħsiebu jikseb permezz tal-azzjoni tiegħu: 

dan jista' jinvolvi l-infurzar ta' riżultat pożittiv jew jitfassal biex jipprevjeni theddida 

partikolari. 
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Uħud mis-setgħat għad-dispożizzjoni tal-KEPD fl-Art.47 tar-Reg. 45/2001 isiru kwestjonijet 

ta' relazzjoni "ta' żamma tal-istatus quo" jekk nistgħu nadottaw l-essenza ta' dak li jiena 

ddeskrivejt hawn fuq. 

Pereżempju, is-setgħat formali għall-ksib tal-informazzjoni jew aċċess mhux se jintużaw jekk 

ikollna kooperazzjoni u kondiviżjoni tal-informazzjoni sodisfaċenti fi kwalunkwe każ.

Jekk tintuża, azzjoni ta' intervent mill-KEPD ma għandhiex tiġi bħala sorpriża totali. Il-KEPD 

se joffri l-opportunità għal involviment u rappreżentazzjoni fuq kwistjonijiet li dwarhom 

biħsiebu jieħu azzjoni ta' infurzar. 

Dan jista' jseħħ fil-kuntest ta' interazzjonijiet regolari tagħna, pereżempju, permezz tal-

proċess ta' kontroll minn qabel, jew reviżjoni strutturata, jew bħala parti ta' lment. 

Nista' nara azzjoni ta' intervent x'aktarx probabbli f'żewġ xenarji: 

l-ewwel, meta l-istituzzjoni rispettiva tkun involuta bis-sħiħ ma stajniex nilħqu soluzzjoni 

aċċettabbli għat-tnejn u l-KEPD iqis li hemm ksur, riskju jew theddida sinifikanti; 

jew, it-tieni, fejn ma kien hemm l-ebda involviment sinifikanti mill-istituzzjoni u l-entità 

rilevanti tal-UE. 

tal-aħħar jista' jindika kultura sottostanti li fiha nnifsha tista' tkun ta' riskju wkoll. 

Fil-każijiet kollha, il-KEPD se jfittex li jispjega liema azzjoni qed tittieħed, u għaliex. 

L-analiżi tagħna se tkun disponibbli b'mod wiesa'. 

Jiena biħsiebi wkoll nimmonitorja l-effikaċja tal-intervent tagħna, mhux biss fuq l-istituzzjoni 

jew l-entità rilevanti, iżda wkoll fuq il-komunità aktar wiesgħa. Jiena se nħeġġeġ lill-

istituzzjonijiet u l-entitajiet kollha tal-UE biex jitgħallmu mill-azzjonijiet kollha meħuda mill-

KEPD.

– Meta jitqies ir-rwol futur li l-KEPD jista' jkollu bħala segretarjat tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB), jekk il-pakkett ta' protezzjoni tad-data attwali jiġi 
adottat fuq dan il-punt, tista' tesprimi l-fehma tiegħek dwar l-organizzazzjoni possibbli tal-
Bord u l-metodi ta' ħidma, kif ukoll kif ir-Regolament 45/2001 għandu jiġi emendat biex 
jieħu kont ta' dan ir-rwol il-ġdid?

Il-kompiti u r-responsabbiltajiet kumulattivi li bħalissa ġew stabbiliti għall-BEPD fit-test tal-

Kummissjoni Ewropea 2012 u fit-test tal-Parlament Ewropew 2014 huma sostanzjali. Il-

kompitu u l-iffokar prinċipali tiegħu se jkunu l-istabbiliment tal-armonizzazzjoni tal-

protezzjoni tad-data fl-UE kollha. 

Fuq il-bażi ta' responsabbiltà kollettiva, il-Bord se jiżgura interpretazzjoni, applikazzjoni u 
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nfurzar armonizzati tal-pakkett propost għall-protezzjoni tad-data. 

Huwa se jkollu rwol ewlieni bħala l-gwardjan tal-mekkaniżmu ta' konsistenza. 

Il-BEPD, fil-fehma tiegħi, għandu jopera fi ħdan qafas ta' governanza tajba, protokolli ta' 

involviment u komunikazzjoni eċċellenti, responsabbiltà kollettiva, kondiviżjoni bis-sħiħ tal-

informazzjoni, kontrolli u bilanċi effettivi, mekkaniżmi ta' eskalazzjoni ċari, u responsabbiltà. 

Fl-attivitajiet kollha tiegħu, l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kollha u l-KEPD għandhom 

jingħataw rappreżentazzjoni ġusta u ugwali tal-pożizzjonijiet u l-fehmiet tagħhom. 

Irridu niġu kkontestati u motivati bħala Bord b'viżjoni u għanijiet ċari. 

Nixtieq nara l-BEPD organizzat b'mod reattiv u intelliġenti, fejn dejjem ikun qiegħed jaħdem 

b'mod unit, u jopera f'silos mill-anqas possibbli. 

Dan madankollu, jipprekludi li membri individwali jieħdu t-tmexxija f'idejhom f'aspetti tal-

ħidma tal-BEPD, u jġibuha għall-attenzjoni tal-Bord sħiħ għal diskussjoni u deċiżjoni. 

Għandu jkun hemm ukoll mekkaniżmu li jiżgura li l-BEPD jimpenja ruħu għal analiżi tal-

kwestjonijiet, oġġettiv u bbażat fuq l-evidenza, u jilħaq konklużjonijiet b'mod imparzjali. Il-

pożizzjonijiet u l-azzjonijiet adottati kollha għandu jkollhom l-appoġġ sħiħ tal-pubbliku tal-

membri kollha, irrispettivament mill-interessi nazzjonali individwali u l-perspettivi li jistgħu 

jkunu ġew diskussi mill-Bord fl-ilħuq tad-deċiżjoni tagħha.

Fl-aħħarnett, huwa importanti li d-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, l-opinjonijiet, il-

gwida u l-eżiti l-oħra tal-Bord, ikunu aċċessibbli. B'dan irrid infisser li għandhom jiftehmu 

faċilment minn udjenza wiesgħa, u mhux biss minn dawk li jkollhom lawrja fil-liġi jew 

għarfien tekniku suffiċjenti fil-protezzjoni u l-privatezza tad-data biex jiddeċifraw it-tifsira 

tagħhom u l-applikazzjoni fil-prattika tagħhom. Ix-xogħol tal-Bord għandu jissarraf faċilment 

fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tal-UE, u fl-attivitajiet ta' pproċessar tal-kontrolluri. 

Bħala Segretarjat, nara r-rwol tagħna jwassal għall-bini tal-proċessi neċessarji għall-appoġġ 

tal-qafas ta' hawn fuq. 

Aħna se niggwidaw u nikkordinaw l-attivitajiet tal-BEPD u niffaċilitaw ir-relazzjonijiet biex 

ngħinu lill-BEPD iwettaq r-responsabbiltajiet tiegħu b'mod tempestiv u effettiv.
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Jiena kkunsidrajt kif l-istabbiliment tal-BEPD jista' jaffettwa lill-KEPD fid-dawl taż-żewġ 

rwoli differenti li għandu: 

wieħed bħala membru tal-BEPD, u l-ieħor bħala s-Segretarjat tiegħu. 

Fl-ewwel rwol, il-KEPD se, kollettivament ma' membri oħra, jeħtieġ li jaġixxu b'mod 

indipendenti bħala Bord. 

Madankollu, huwa se jibqa' konxju tar-rekwiżit separat u kontinwu tiegħu li jibqa' 

indipendenti fl-attivitajiet tiegħu bħala KEPD skont ir-Reg 45/2001. 

Jiena ninsab mħasseb li hemm oqsma possibbli ta' kunflitt li se jeħtieġu kjarifika ulterjuri u 

mmaniġġjar kawt ħafna. 

B'mod partikolari, il-kompitu tal-BEPD li bih irid jagħti konsulenza lill-istituzzjonijiet tal-

UE fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali fl-Unjoni (Art.66 (1) (a) tal-GDPR) 

tikkoinċidi b'mod ċar mar-responsabbiltà ċentrali tal-EDPS.

Bħala Segretarjat, il-KEPD se jkun responsabbli biex jiżgura li l-BEPD jopera b'mod 

effiċjenti, effettiv u kif suppost. 

Huwa se jkollu jimmaniġġja firxa wiesgħa ta' attivitajiet, jiffaċilita l-ippjanar u l-

ipprogrammar, jikkoordina r-relazzjonijiet interni u esterni tal-BEPD, u ġeneralment jieħu 

ħsieb tal-affarijiet amministrattivi u operattivi tal-Bord. Dan se jpoġġi pressjoni konsiderevoli 

fuq ir-riżorsi tal-KEPD u jista' jkun punt sensittiv fir-rigward tal-prijoritizzazzjoni tal-

attivitajiet, anke minħabba li s-Segretarjat se jkun suġġett għad-direzzjoni tal-President tal-

BEPD fir-rigward tal-appoġġ li għandu jingħata. 

Ir-Regolament 45/2001, u r-Regoli ta' Proċedura korrispondenti tal-KEPD, se jeħtieġu li jiġu 

abbozzati mill-ġdid fi kwalunkwe każ, biex jirriflettu u jagħtu effett lill-GDPR kif ikun 

meħtieġ. 

Il-punti li saru hawn fuq dwar l-indipendenza u r-riżorsi se jeħtieġu li jiġu indirizzati f'dawn 

l-abbozzi mill-ġdid, u għandhom jitqiesu wkoll fl-iżvilupp tar-Regoli ta' Proċedura tal-BEPD. 

Il-ħsieb attwali tiegħi hu li s-Segretarjat tal-BEPD, sabiex jaħdem tajjeb u joffri l-livell ta' 

appoġġ previst għall-BEPD, se jeħtieġ li jkun funzjoni separata, possibilment b'Direttur 

proprju, fi ħdan il-KEPD. Huwa se jopera indipendentament minn funzjonijiet KEPD oħra, 

minkejja li d-Direttur se jagħmel parti mill-Bord ta' Ġestjoni tal-KEPD. Jekk ninħatar, jiena 

se nevalwa mill-ġdid dik il-pożizzjoni u niffamiljarizza ruħi aktar mal-KEPD nnifsu, u mal-
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pakkett leġiżlattiv meta dan ikun finalizzat.

Ir-Regolament 45/2001, u r-Regoli ta' Proċedura tal-KEPD, se jeħtieġu emendi tekniċi biex 

jindirizzaw diversi oqsma, fosthom: bażijiet u kompetenzi legali tal-KEPD bħala Segretarjat; 

deskrizzjoni ċara ta' rwoli, dmirijiet u setgħat addizzjonali; struttura riveduta tal-istituzzjoni 

KEPD li tistabbilixxi s-separazzjoni tal-funzjonijiet u kif dawn se jiġu ġestiti; rekwiżiti ta' 

rappurtar; u ppjanar u l-akkwist tar-riżorsi
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