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PARLAMENTO EUROPEU 2014 - 2019

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Segunda-feira, 20 de outubro de 2014, 19.00–22.30
no Parlamento Europeu

ESTRASBURGO

Audição da candidata Cinzia BIONDI

- Poderia, por favor, descrever as razões da sua candidatura ao lugar e porque é que se 
considera qualificada para o mesmo?

Regozijo-me com a oportunidade de me candidatar ao lugar de futura Autoridade Adjunta 
Europeia para a Proteção de Dados.

Candidatei-me a este lugar porque acredito firmemente nos direitos e liberdades 

fundamentais dos cidadãos da UE em relação ao tratamento de dados pessoais e à 

privacidade. Além disso, possuo a motivação necessária, bem como uma sólida 

combinação de conhecimentos, experiência e competências, para promover e defender com 

eficácia esses direitos fundamentais.

Vivemos um momento único e decisivo no que se refere à proteção de dados e à 

privacidade, na Europa e no resto do mundo.  Há desafios e ameaças que devem ser 

devidamente debatidos e merecer uma resposta eficaz. Contudo, há também oportunidades 

a aproveitar, desde que consigamos criar a indispensável atmosfera de transparência e 

confiança a nível interno que nos permita interagir plenamente com o mundo e com a 

inovação que tem para nos oferecer. Tenho um nível de ambição elevado para as 

instituições e órgãos da UE enquanto líderes nestas matérias, quer na Europa quer no plano 

internacional. Gostaria de dar o meu contributo para concretizar esta ambição.

O papel da Autoridade Adjunta Europeia para a Proteção de Dados traz consigo o privilégio 

e a responsabilidade de influenciar a política e a cultura. Congratulo-me com a 

oportunidade de reforçar o valor básico segundo o qual a proteção de dados e a privacidade 

são direitos fundamentais dos cidadãos da UE. A importância de ambos é decisiva, e 
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qualquer falha ou negligência na sua proteção pode ter um impacto igualmente negativo em 

outros direitos e liberdades.

Penso que as minhas convicções e a minha visão me qualificam para este lugar e que a 

minha experiência e as minhas capacidades me ajudarão a ser bem sucedida.

Trabalhei em estreita colaboração com organizações e indústrias de todos os setores, 

incluindo organismos públicos e entidades reguladoras, e possuo uma experiência 

especialmente vasta, tendo trabalhado aos mais altos níveis na indústria privada, no âmbito 

nacional e internacional. Testemunhei em primeira mão a diversidade de atitudes, 

perceções, receios e mitos que rodeiam a proteção de dados e a privacidade. A experiência 

ensinou-me que, em geral, o maior problema não são os objetivos que os organismos 

pretendem alcançar, mas sim a forma como pretendem fazê-lo. Usarei o meu entendimento 

destas perspetivas e o êxito que tive noutros contextos para realizar as tarefas que me 

incumbirão como Autoridade Adjunta.

Trarei uma abordagem nova e flexível para a AEPD. Trarei igualmente uma sólida 

combinação de conhecimentos, competências e experiência, que, na minha opinião, 

reforçarão e completarão os da nova Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, 

criando assim uma equipa mais forte.

Gosto – e tenho vocação para isso – de unir as pessoas em prol de causas comuns e para 

atingir objetivos comuns. Através da utilização das minhas competências interdisciplinares 

no âmbito da proteção de dados e da regulação dos serviços financeiros, aproximei com 

êxito organizações influentes, associações e cidadãos para debater o regulamento geral 

sobre a proteção de dados, discutir áreas de interesse comum e fomentar a colaboração e a 

partilha de informações.

A minha especialização em direito tecnológico e em gestão de grandes projetos de 

tecnologias da informação e centrados em dados proporcionou-me um entendimento 

valioso das indústrias baseadas na tecnologia e na informação. O entendimento da sua 

motivação, capacidades e práticas operacionais dá-me as aptidões necessárias para apoiar, 

aconselhar e supervisionar as instituições da UE. Fá-lo-ei, não só em relação às suas 

necessidades e objetivos em termos tecnológicos, mas também em relação ao seu 

desenvolvimento de políticas nos domínios da tecnologia e dos serviços digitais.

A independência a nível ideológico e de ação foi uma característica imprescindível de todas 

as anteriores funções que desempenhei. A integridade e o profissionalismo têm estado 

sempre no cerne da minha carreira. Se for nomeada, continuarei a aplicar e a defender 

vigorosamente estes princípios e normas no papel de Autoridade Adjunta.
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- Poderia apresentar as suas ideias sobre a função supervisora da AEPD? Como encara 
o papel da AEPD de supervisão das atividades de tratamento de dados pelas instituições 
ou órgãos da UE e como tenciona fazer uso dos poderes de intervenção da AEPD para 
obrigar ao cumprimento das disposições? 

O Regulamento 45/2001 estabelece as obrigações, funções e competências da AEPD. O 

regulamento interno (17.12.2012) estipula o quadro para o desempenho e exercício das 

mesmas pela AEPD e aborda as estruturas internas. Reconheço que, no seu conjunto, estes 

documentos descrevem as competências da AEPD e os parâmetros das respetivas 

operações, e desenvolverei o meu trabalho dentro das suas estruturas atuais e futuras. Não 

repetirei aqui o seu conteúdo. Em vez disso, gostaria de expor brevemente as minhas ideias 

sobre o que pretendo alcançar através das atividades de supervisão e as expetativas que 

tenho em relação às instituições e órgãos da UE que procedem ao tratamento de dados.

A meu ver, compete à AEPD mostrar uma liderança forte, inequívoca e independente para 

assegurar que os direitos dos cidadãos da UE sejam respeitados pelas suas instituições e 

órgãos. Se for nomeada, atribuirei firme e consistentemente à proteção de dados e à 

privacidade o estatuto de direitos fundamentais vinculativos que lhes pertence – direitos 

que a Comunidade Europeia levou décadas a formular e proteger por excelentes razões. No 

entanto, devemos aceitar igualmente que não se trata de direitos absolutos. Em situações 

excecionais, em que haja uma necessidade genuína e comprovada de objetivos muito 

específicos e contidos, as instituições da UE podem precisar de favorecer um interesse 

concorrente incompatível. Espero que tenha lugar um debate sério e que a abertura seja 

total antes de se adotar este procedimento.  Além disso, todos os caminhos alternativos 

razoáveis que conduzam ao resultado pretendido devem ser explorados a fundo, utilizando 

sempre as salvaguardas e os mecanismos de supervisão mais rigorosos.

Penso que devemos concentrar-nos no principal objetivo: proteger os direitos 

fundamentais dos cidadãos da UE. A forma mais indicada e sustentável de o conseguir será 

trabalharmos em conjunto e encararmos os problemas de frente através de um 

envolvimento precoce, de uma colaboração respeitadora, de diálogo franco e da definição 

de expetativas claras. Considero que uma parte importante da minha função consiste em 

orientar e capacitar as instituições e órgãos da UE para tomarem boas decisões e 

encontrarem soluções aceitáveis numa fase inicial das suas atividades de tratamento de 

dados, bem como minimizar a necessidade posterior de "remendos". Adotarei técnicas 

como reuniões formais e informais, formação especializada, instrumentos de orientação 

práticos, partilha de saber-fazer, análises de tendências e causas profundas, exploração do 

horizonte e uma relação sólida com a rede de RPD para facilitar a coerência das atividades 

de tratamento de dados entre as várias instituições e órgãos.

As instituições e órgãos da UE são responsáveis pelo impacto que tenham nos direitos e 

liberdades dos seus cidadãos. Compete àqueles que recolhem, utilizam e beneficiam dos 
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dados pessoais restaurar a confiança e fazer as pessoas acreditar que os dados podem ser 

tratados de forma responsável e para bons fins. Tal exigirá transparência, talvez num grau a 

que algumas instituições não estejam habituadas. Sem transparência não pode haver 

qualquer essência de escolha informada, consentimento ou controlo pelos cidadãos. Sem 

estes últimos não há qualquer base para a confiança.

Considero que o meu êxito poderá em parte ser medido através da existência, no termo do 

meu mandato, de uma relação mais pró-ativa e participativa entre a AEPD e as instituições 

e órgãos da UE do que a existente no início.

Os poderes de intervenção são um elemento necessário da supervisão bem-sucedida. Penso 

que os poderes previstos no artigo 47.º, n.º 1, alíneas c), e) e f) (obrigação de respeitar os 

pedidos/direitos do titular dos dados, de retificar, bloquear, apagar ou destruir dados e de 

impor proibições ao tratamento de dados), podem ter os maiores efeitos nas atividades de 

tratamento de dados das instituições e órgãos da UE. Espero que os protocolos de 

envolvimento mais eficazes, brevemente descritos acima, permitam à AEPD fazer um uso 

mais reduzido dos seus poderes. Quero, porém, deixar claro a todas as instituições e órgãos 

da UE que, quando tal ação for necessária, ela será adotada.

Acredito que a independência, a ação coerente, a supervisão eficaz e a intervenção 

oportuna são pedras basilares do êxito da AEPD. Qualquer intervenção deve também 

basear-se num entendimento pragmático por parte da AEPD do que pretende alcançar com 

a sua ação: tal poderá envolver a obtenção de um resultado positivo ou destinar-se a evitar 

determinada ameaça.

Alguns dos poderes de que a AEPD dispõe nos termos do artigo 47.º do Regulamento 

45/2011 passam a ser relações de "business as usual" se adotarmos a essência do acima 

exposto. Por exemplo, os poderes formais de obtenção de informações ou acesso a 

instalações não serão usados se tivermos sempre uma cooperação e partilha de informação 

satisfatórias.

Se utilizadas, as ações de intervenção da AEPD não devem causar surpresa. A AEPD 

oferecerá a oportunidade de envolvimento e representação em questões sobre as quais 

tencione adotar medidas de execução. Isto poderá ocorrer no contexto das nossas 

interações regulares, nomeadamente através do processo de controlo prévio, através de 

uma revisão estruturada ou no âmbito de uma queixa. Creio que a intervenção será mais 

provável num de dois cenários: em primeiro lugar, se a respetiva instituição se tiver 

envolvido plenamente, não tivermos conseguido obter uma solução aceitável para as duas 

partes e a AEPD considerar que houve violação grave, risco ou ameaça; ou, em segundo 

lugar, se não tiver havido um envolvimento adequado da instituição ou órgão relevante da 

UE. Este último caso poderá denotar uma cultura subjacente, o que, só por si, poderá 
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também representar um risco.

Em qualquer caso, a AEPD procurará explicar que medidas irá tomar, e porquê. A nossa 

análise será disponibilizada ao público em geral. Tenciono ainda controlar a eficácia da 

nossa intervenção, não só para a instituição ou órgão relevante, mas também para a 

comunidade em geral. Pedirei a todas as instituições e órgãos da UE que aprendam com as 

ações empreendidas pela AEPD.

- Tendo em conta o futuro papel que a AEPD poderá desempenhar enquanto 
secretariado do Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD), caso seja adotado o 
atual pacote de proteção de dados nesta matéria, poderia dizer o que pensa sobre a 
possível organização do CEPD e sobre os métodos de trabalho, assim como referir em 
que medida o Regulamento 45/2001 deve ser alterado a fim de ter em conta este novo 
papel?

As tarefas e responsabilidades cumulativas previstas para o CEPD no texto da Comissão 

Europeia de 2012 e no texto do Parlamento Europeu de 2014 são substanciais. A sua 

principal missão e objetivo serão integrar a harmonização da proteção de dados em toda a 

UE. Com base numa responsabilidade coletiva, o Comité irá assegurar uma interpretação, 

aplicação e execução harmonizadas do pacote de proteção de dados proposto.

Desempenhará um papel chave enquanto guardião do mecanismo de coerência.

O CEPD, a meu ver, deve atuar num quadro de boa governação, protocolos de 

envolvimento e comunicação de excelência, responsabilidade coletiva, total partilha de 

informação, um sistema eficaz de controlo e equilíbrio de poderes, mecanismos de 

escalada claros e responsabilização. Em todas as suas atividades, as autoridades de 

supervisão nacionais e a AEPD devem ter uma representação justa e equitativa das suas 

posições e pontos de vista. Precisamos de desafios e de nos sentir motivados enquanto 

Comité, com uma visão e objetivos claros.

Gostaria que o CEPD se organizasse de forma reativa e inteligente, trabalhando sempre de 

modo colegial, e evitando o mais possível a compartimentação. Tal não impede, todavia, 

que os membros individuais assumam a liderança em aspetos relacionados com o trabalho 

do CEPD e que os apresentem ao Comité para debate e tomada de decisões.

Além disso, deve haver um mecanismo que assegure que o CEPD proceda a análises 

objetivas e baseadas em dados concretos e retire as suas conclusões de forma imparcial.

Todas as posições e ações adotadas devem contar com total apoio público por parte dos 

membros, independentemente dos diferentes interesses nacionais e perspetivas que possam 

ter sido discutidos pelo Comité no processo de tomada de decisão.

Por último, é importante que as decisões, recomendações, pareceres, orientações e outras 
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contribuições do Comité sejam acessíveis. Quero com isto dizer que devem ser facilmente 

entendidos por um público vasto, e não só por pessoas com formação jurídica ou 

conhecimentos técnicos suficientes acerca da proteção de dados e da privacidade para 

decifrar o seu sentido e aplicação prática. O trabalho do Comité deve ser facilmente 

transposto para a vida quotidiana dos cidadãos da UE e as atividades de tratamento de 

dados das entidades responsáveis. 

Na qualidade de Secretariado, considero que nos competirá desenvolver os processos 

necessários para apoiar o quadro acima referido.  Iremos orientar e coordenar as atividades 

do CEPD e facilitar as relações para ajudar o Comité a cumprir as suas responsabilidades 

de maneira atempada e eficaz.

Refleti sobre a forma como a criação do CEPD poderá afetar a AEPD, tendo em conta os 

dois papéis distintos que desempenhará: um enquanto membro do CEPD e outro enquanto 

Secretariado do mesmo.

No primeiro papel, a AEPD, em conjunto com os outros membros, terá de atuar de forma 

independente enquanto Comité. No entanto, terá de estar ciente da sua obrigação distinta e 

constante de permanecer independente nas suas atividades enquanto AEPD, em 

conformidade com o Regulamento 45/2001. Preocupa-me que existam possíveis áreas de 

conflito que exijam maior clarificação e um tratamento especialmente cuidadoso. Mais 

concretamente, a tarefa do CEPD que consiste em prestar aconselhamento às instituições 

da UE a respeito do tratamento de dados pessoais na União (artigo 66.º, n.º 1, alínea a), do 

regulamento geral sobre proteção de dados) sobrepõe-se claramente à responsabilidade 

essencial da AEPD.

Enquanto Secretariado, a AEPD será responsável por assegurar que o CEPD funcione de 

maneira eficiente, eficaz e adequada. Terá de gerir um vasto leque de atividades, facilitar 

o planeamento e a programação, coordenar as relações internas e externas do CEPD e 

encarregar-se, de modo geral, dos assuntos administrativos e operacionais do Comité.

Tudo isto colocará uma pressão considerável sobre os recursos da AEPD e poderá criar

problemas em relação à prioridade a atribuir às atividades, tanto mais que o Secretariado 

estará subordinado ao presidente do CEPD relativamente aos apoios a conceder.

De qualquer modo, o Regulamento 45/2001 e o correspondente regulamento interno da 

AEPD terão de ser revistos para espelharem e aplicarem o regulamento geral sobre 

proteção de dados conforme necessário. As questões da independência e dos recursos 

acima referidas terão de ser abordadas nessas revisões, bem como tidas em conta na 

elaboração do regulamento interno do CEPD. Nesta fase penso que o Secretariado do 

CEPD, para funcionar devidamente e dar o apoio previsto ao Comité, deverá ter uma 

função distinta, possivelmente com um diretor próprio, dentro da AEPD. Terá um 
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funcionamento independente das outras funções da AEPD, embora o diretor faça parte do 

conselho de administração da AEPD. Se for nomeada, reavaliarei esta posição quando 

ocupar o cargo e estiver mais familiarizada com a própria AEPD, e também quando o 

pacote legislativo estiver concluído.

O Regulamento 45/2001 e o regulamento interno da AEPD necessitarão de alterações em 

vários domínios, incluindo a base jurídica e as competências do Secretariado da AEPD, 

uma descrição clara dos papéis, obrigações e poderes adicionais, uma estrutura revista da 

instituição da AEPD que estabeleça uma separação das funções e a forma como a mesma 

será gerida, os requisitos em matéria de comunicação de informações e as fontes e o 

planeamento de recursos.


