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STRASBŪRĀ

Kandidāta WIEWIÓROWSKI k-ga uzklausīšana

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

tam piemērotu?

EDAU kā pamattiesību ievērošanas nodrošinātāja uzdevumi man ir īpaši tuvi, jo tie attiecas 

uz vērtībām, kuras joprojām ir svarīgas, neraugoties uz mainīgo pasauli, kurā mēs šobrīd 

dzīvojam. Tādēļ, lai paskaidrotu iemeslus, kāpēc esmu pieteicies uzraudzītāja vietnieka 

amatam, es vēlētos pastāstīt par savu pieredzi. Esmu dzimis laikā, kad pasaule vēl bija, tā 

teikt, „analoga”, un šajā ziņā es nepiederu pie „digitalizētās” paaudzes. Tā pasaule, ko 

iepazinu kā bērns un kā pusaudzis, bija pasaule aiz "dzelzs priekškara”. Brīdis, kad pienāca 

informācijas laikmets un internets, sakrita ar brīvības un demokrātijas iestāšanos, tas bija 

pagājušā gs. 90.-o gadu sākumā. Mācīties, kā apstrādāt personīgo informāciju — bez cenzūras 

un izmantojot mūsdienīgus rīkus —, tā bija brīvības pieredzes apgūšana un mācību stunda 

sociālajās prasmēs to cilvēku paaudzei, kuri tāpat kā es savu studiju laikā, apgūstot jurista 

profesiju, bija tikai nupat kā kļuvuši pieauguši. Un tajā laikā vērtības, uz kurām balstās ES —

cieņa, brīvība un cilvēktiesības, ieskaitot runas brīvību un tiesības uz privātumu, no vienas 

puses, un brīvais tirgus, personu brīva pārvietošanās un preču un pakalpojumu brīva aprite, no 

otras puses — vadīja mūsu prātus un bija nozīmīgi atsauces punkti. Ņemot vērā tos riskus, ar 

ko šobrīd saskaramies, un pieaugošās problēmas gan globālā mērogā, gan ES, šīs vērtības 

tagad iegūst īpašu nozīmi. Tās būtu jāizmanto ES un tās iestāžu darbības vadīšanai, jo tās ir 



PE539.684v01-00 2/4 DV\1036747LV.doc

LV

arī izšķirošais elements tādu iestāžu kā EDAU darbībai, kas 10 gadus ir atradusies 

cilvēktiesību sardzē. Šīs iestādes uzdevumam vajadzētu būt sniegt padomus ES iestādēm un 

struktūrām, sadarboties, jo īpaši ar Eiropas Parlamentu, un veikt izpildi. Mēs arī nedrīkstam 

aizmirst, ka jāpanāk vienprātība ieinteresēto personu starpā un jāievēro pragmatiska pieeja 

katrā atsevišķā gadījumā.

Tādēļ uzrauga palīgam ir jāapvieno tehnoloģiskā zinātība, administratīvās prasmes un 

zinātniska pieeja problēmām, ar kurām saskaramies, un situācijām, kuras mūs sagaida 

turpmāk.

Uzskatu, ka mani sasniegumi un pieredze ļauj man būt ideālam kandidātam, lai kalpotu 

Eiropas Savienībai kopumā un jo īpaši Eiropas iestādēm. Manas akadēmiskās zināšanas 

apvienojumā ar praktisko pieredzi uzņēmējdarbībā, galvenajās tiesību un informācijas 

tehnoloģiju jomās, kā arī arvien pieaugošā pieredze to pielietošanā no datu aizsardzības 

iestādes puses — gan valsts, gan starptautiskā mērogā —, manuprāt, ir stabils pamats, lai

stātos pretī izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies, un rastu pienācīgu risinājumu.

– 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?

Datu aizsardzības iestāžu, tostarp EDAU, loma izriet no tradicionālajām kompetences jomām, 

kas nodarbojas ar sūdzību uzraudzību un apstrādi, ko papildina padomu sniegšana un 

izpratnes palielināšana. Ir vispāratzīts, ka datu aizsardzības iestādēm ir ombuda, revidenta, 

konsultanta, apmācītāja, politiskā padomdevēja, sarunu vedēja un tiesību aktu piemērošanas 

loma1. Tādējādi uzraudzības uzdevumus nevar skatīt izolēti no citiem uzdevumiem un no tā, 

lai tiktu nodrošināta noteikumu ievērošana.

Būtu arī jāizstrādā tāds uzraudzības modelis, kurā nozīmīga loma būtu datu aizsardzības 

inspektoriem (DAI) iestādēs un struktūrās. Viņi ir atbildīgi par datu apstrādes iekšējo 

uzraudzību un pienācīgu procedūru īstenošanu. Tieši viņi ir tie, kas vislabāk zina, kā strādā 

katra iestāde, un kas spēj īstenot pienācīgus pasākumus, pilnībā apzinoties, ka, neraugoties uz 

garantēto neatkarību, viņi joprojām ir attiecīgas iestādes darbinieki. Tomēr tādēļ viņi var 

pilnībā strādāt iestādē, izmantojot savu izpratni par iestādes darbības konkrēto specifiku. 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003., 107.-116. 
lpp.
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Uzskatu, ka EDAU būtu jāveido attiecības ar DAI un tiem jāpalīdz, nodrošinot ar rīkiem un 

sniedzot padomu, kā arī uzturot pastāvīgu dialogu. To, ka ir nepieciešama šāda pieeja, izcēla 

ieinteresētās personas konsultāciju gaitā par to, kā sagatavot EDAU stratēģiju 2013.–

2014. gadam. Faktiski sarežģītākais aspekts ir noteikumos izklāstīto vispārējo principu 

pārcelšana uz konkrētām procedūrām un risinājumiem, jo tas ir vitāli svarīgi personas datu 

aizsardzībā.

Vienīgi tad, ja neobligātie proaktīvie pasākumi izrādās neefektīvi vai nepietiekami, vajadzētu 

būt iespējai ķerties pie obligātiem pasākumiem — šīm pilnvarām vajadzētu arī turpmāk būt 

iekļautām EDAU kompetenču katalogā, kā to paredz pašreizējie tiesību akti. Šiem 

pasākumiem arī būtu jāpalīdz veicināt izpratni un līdz ar to jāpanāk, ka tiek efektīvi īstenoti 

datu aizsardzības noteikumi.

Ir svarīgi, lai EDAU, tāpat kā citas datu aizsardzības iestādes, izprastu specifiskās iezīmes, 

kādas ir tehnoloģijām un procesiem datu apstrādei iestādēs. Labs piemērs, kā šīm vajadzībām 

pievērsties, ir iniciatīva, ko nesen uzņēmās EDAU ar privātuma aizsardzību internetā (Internet 

Privacy Engineering Network), kurā ietilpst kopienas izveide, kas strādā pie efektīvu 

risinājumu izstrādes privātuma aizsardzībai un veicināšanai interneta vidē.

- 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?

ES tiesiskais regulējums datu aizsardzībai, kurš tiks grozīts, ir nesaraujami saistīts ar iestāžu 

izmaiņām uzraudzības modelī gan valstu, gan ES līmenī. Turpmākajam modelim vajadzētu 

balstīties uz iepriekšējo pieredzi, jo īpaši 29. panta darba grupas (WP29) paveikto. Es kā 

WP29 loceklis un tā pašreizējais priekšsēdētāja vietnieks uzskatu, ka nav pareizi Komisijai 

darboties kā sekretariātam, ar visu manu cieņu pret Komisijas pārstāvju lietpratību. 

Priekšlikums uzticēt šo uzdevumu EDAU ideāli iekļaujas jaunajā koncepcijā par neatkarīgām 

datu aizsardzības iestādēm Eiropas līmenī.

Vienlaikus mums jāapzinās, ka nākotnē EDAU ne vien nodarbosies ar padomdevēja 

funkcijām, bet arī — un tas ir vēl svarīgāk no iedzīvotāju aspekta — ar individuālu strīdu 

risināšanu. Tas nozīmē, ka datu aizsardzības kopiena uzņemsies ļoti svarīgu atbildību un tai 

vajadzēs atskaitīties sabiedrībai par savu darbību. EDAU būs jārūpējas par Eiropas datu 
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aizsardzības kolēģijas (EDAK) praktisko darbību, un tādēļ tai būs jāuzņemas īpašas saistības 

īstenot praktiskās procedūras un nodrošināt atbilstošu IKT infrastruktūru, lai būtu iespējama 

efektīva sadarbība. Es apzinos, ka EDAU būs divējāda loma un tam būs jāapvieno un 

jālīdzsvaro šīs abas lomas.

Uzskatu, ka EDAU ka sekretariātam ir jāsniedz pakalpojums kolēģijai EDAK, aktīvi atbalstot 

tās darbību. EDAU personāls dod pozitīvu ieguldījumu WP29 grupas darbā, un es esmu 

pārliecināts, ka EDAU ka sekretariāts spēs dot pievienoto vērtību WP29 struktūrai. EDAU 

turpmākās darbības modelim labumu dotu labas sadarbības prakse datu aizsardzības iestāžu 

starpā, lai nodrošinātu sinerģiju no visām darbībām šajā jomā.

EDAU jaunā loma kā EDAK sekretariātam būs tikai viens no elementiem nepieciešamajos 

Regulas 45/2001 grozījumos, ko vajadzēs steidzami pielāgot jaunajai vispārīgajai personas 

datu aizsardzības regulai.


