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STRASBURGU

Smigħ tal-kandidat is-Sur WIEWIÓROWSKI

- Tista' jekk jogħġbok tiddeskrivi r-raġunijiet għalfejn applikajt għal din il-kariga u 

għala tqis lilek innifsek adattat għaliha?

Il-kompiti tal-KEPD, bħala garanti tad-drittijiet fundamentali, huma ta' importanza speċjali 

għalija għax jirreferu għal valuri li jibqgħu relevanti, minkejja li d-dinja li ngħixu fiha dejjem 

qed tinbidel. Biex nispjega r-raġunijiet għalfejn applikajt għall-kariga ta' Assistent 

Kontrollur, nixtieq nirreferi għall-esperjenza tiegħi. Jien twelidt f'dinja "analoga" u f'dak is-

sens ma nagħmilx parti mill-ġenerazzjoni diġitali.  Id-dinja li kienet familjari għalija bħala 

tifel u bħala żagħżugħ kienet id-dinja ta' wara l-Purtiera tal-Ħadid. Il-wasla tal-era tal-

informatika u l-internet ħabtet eżatt mal-wasla tal-ħelsien u tad-demokrazija, fil-bidu tad-

disgħinijiet. Li nitgħallem kif nipproċessa l-informazzjoni waħdi, mingħajr ċensura u permezz 

ta' għodod moderni, kienet esperjenza ta' libertà u lezzjoni fil-ħiliet soċjali għal ġenerazzjoni 

ta' nies li, bħali waqt l-istudji legali tiegħi, kienu għadhom kemm saru adulti. U f'dak iż-żmien 

il-valuri li l-UE hija msejsa fuqhom: id-dinjità, il-libertà u d-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-

libertà tal-kelma u d-dritt tal-privatezza, fuq in-naħa l-waħda, u s-suq ħieles u l-moviment 

liberu tal-persuni, tal-merkanzija u tas-servizzi fuq in-naħa l-oħra, kienu l-gwida ta' 

ħsibijietna, u punti ta' riferiment importanti.  Minħabba r-riskji li qed inħabbtu wiċċna 

magħhom bħalissa u l-problemi li qed jiżdiedu, kemm ta' natura dinjija kif ukoll fi ħdan l-UE, 

dawn il-valuri issa ħadu tifsira speċjali. Dawn il-valuri għandhom jintużaw biex jiggwidaw l-
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attivitajiet tal-UE u l-istituzzjonijiet tagħha, għax huma wkoll huma kruċjali għall-

funzjonament ta' istituzzjonijiet bħall-KEPD, li għal 10 snin aġixxa biex jissalvagwardja d-

drittijiet tal-bniedem.  Ir-rwol ta' din l-entità għandu jkun li tagħti pariri lill-korpi u l-

istituzzjonijiet tal-UE, biex tikkoopera, b'mod partikolari mal-Parlament Ewropew, u biex 

twettaq l-infurzar.  Ma rridux ninsew ukoll il-bini ta' kunsens bejn il-partijiet konċernati u l-

approċċ prammatiku meħud f'każijiet individwali.

L-Assistent Kontrollur għaldaqstant jeħtieġ jgħaqqad flimkien l-għarfien teknoloġiku, ħiliet 

amministrattivi u approċċ xjentifiku għall-problemi li nħabbtu wiċċna magħhom u s-

sitwazzjonijiet li se niltaqgħu magħhom fil-ġejjieni.  

Nemmen li l-kisbiet u l-esperjenza tiegħi jagħmluni kandidat ideali biex naqdi lill-Unjoni 

Ewropea, u b'mod partikolari lill-istituzzjoniiet Ewropej. It-taħlita tiegħi ta' għarfien 

akkademiku u esperjenza prattika tan-negozju, l-oqsma ewlenin tal-liġi u t-teknoloġija tal-

informatika, flimkien ma' esperjenza kontinwa fl-applikazzjoni tagħhom bħala l-awtorità tal-

protezzjoni tad-data fil-livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali jirrappreżentaw, fil-fehma 

tiegħi, bażi affidabbli għall-indirizzar tal-isfidi  li qed inħabbtu wiċċna u għas-sejbien ta' 

soluzzjonijiet xierqa.  

- Tista' tippreżenta l-ideat tiegħek dwar il-kompitu superviżorju tal-KEPD? Kif tħares 

lejn ir-rwol superviżorju tal-KEPD fir-rigward tal-attivitajiet ta' pproċessar min-naħa 

tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, u kif biħsiebek tuża s-setgħa ta' intervent tal-KEPD 

biex tinforza l-konformità?  

Ir-rwol tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, inkluż il-KEPD, qed jevolvi mill-kompetenzi 

tradizzjonali li jirrigwardaw is-superviżjoni u l-indirizzar tal-ilmenti u qed jinkludu l-għoti ta' 

pariri u l-qawmien ta' kuxjenza. Huwa aċċettat b'mod wiesa' li l-awtoritajiet tal-protezzjoni 

tad-data għandhom ir-rwoli ta' ombudsman, awdituri, konsulenti, edukaturi, konsulenti 

tematiċi, negozjaturi u infurzaturi tal-liġijiet1. Għaldaqstant il-kompiti superviżorji ma 

jistgħux jitqiesu b'mod iżolat minn rwoli oħra u mill-iżgurar tal-konformità mar-regoli. 

Għandu jiġi żviluppat mudell superviżorju li fih l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data jkollhom 

rwol importanti fl-istituzzjonijiet u l-entitajiet. Dawn huma responsabbli għas-superviżjoni 

interna tal-ipproċessar tad-data u l-implimentazzjoni tal-proċeduri xierqa.  Huma huma li jafu 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 
2003, pp. 107-116. 
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eżattament kif joperaw l-istituzzjonijiet individwali u huma huma li jinsabu f'pożizzjoni li 

jimplimentaw il-miżuri xierqa, filwaqt li huma konxji għalkollox li minkejja l-garanzija ta' 

indipendenza huma jibqgħu impjegati tal-istituzzjoni konċernata.  Iżda minħabba dan huma 

jistgħu jaħdmu b'mod sħiħ fi ħdan l-istituzzjoni, u jużaw il-komprensjoni tagħhom tal-modi 

speċifiċi ta' kif topera.  Nemmen li l-KEPD għandu jibni relazzjonijiet mal-Uffiċjali tal-

Protezzjoni tad-Data, u jappoġġahom billi jipprovdi għodod u pariri u jżomm djalogu kostanti 

għaddej.   Il-ħtieġa ta' approċċ ta' dan it-tip ġiet enfasizzata mill-partijiet konċernati waqt 

konsultazzjonijiet għat-tħejjija tal-istrateġija tal-KEPD għall-2013-2014.  Fil-prattika, l-aktar 

aspett diffiċli hu t-trasferiment tal-prinċipji ġenerali stipulati fir-regolamenti fi proċeduri u 

f'soluzzjonijiet speċifiċi. Madankollu dan hu vitali għall-protezzjoni tad-data personali.  

Huwa biss meta l-miżuri proattivi mhux obbligatorji jirriżultaw ineffettivi jew insuffiċjenti li 

għandu jkun possibbli li jittieħdu miżuri obbligatorji, setgħa li għandha tkompli tkun inkluża 

fil-katalgu tal-kompetenzi tal-KEPD, bħalma hi fil-leġiżlazzjoni attwali.  Dawn il-miżuri 

għandhom ukoll jgħinu biex tinħoloq kuxjenza u konsegwentement iwasslu għal 

implimentazzjoni effettiva tar-regoli tal-protezzjoni tad-data. 

Importanti li l-KEPD, bħal awtoritajiet oħra tal-protezzjoni tad-data, jifhem il-karatteristiċi 

speċifiċi tat-teknoloġiji u l-proċessi għall-ipproċessar tad-data fl-istituzzjonijiet. Eżempju 

tajjeb tal-indirizzar ta' dawn il-ħtiġijiet hu inizjattiva meħuda riċentement mill-KEPD man-

netwerk tal-inġinerija tal-privatezza fl-internet (Internet Privacy Engineering Network 

(IPEN)), li tinvolvi l-ħolqien ta' komunità li qed taħdem biex tiżviluppa soluzzjonijiet effettivi 

għall-protezzjoni u l-promozzjoni tal-privatezza fl-internet.  

- Meta jitqies ir-rwol li jista' jkollu l-KEPD fil-ġejjieni bħala segretarjat tal-Bord 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (BEPD), jekk il-pakkett ta' protezzjoni tad-data 

attwali jiġi adottat fuq dan il-punt, tista' tesprimi l-fehma tiegħek dwar l-

organizzazzjoni possibbli tal-BEPD u l-metodi ta' ħidma, kif ukoll kif ir-Regolament 

45/2001 għandu jiġi emendat biex iqis dan ir-rwol il-ġdid?

Il-qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tad-data, li se jiġi emendat dalwaqt, huwa marbut 

b'mod inseparabbli mal-bidliet istituzzjonali fil-mudell superviżorju fil-livell nazzjonali kif 

ukoll dak tal-UE. Il-mudell tal-ġejjieni għandu jkun imsejjes fuq l-esperjenza tal-passat, 

b'mod partikolari x-xogħol tal-grupp ta' ħidma tal-Artikolu 29 (WP29).  Bħala membru 

attwali u Viċi President tal-WP29, il-fehma tiegħi hi li mhux xieraq li l-Kummissjoni taġixxi 

bħala segretarjat, bir-rikonoxximent kollu tal-ħila esperta tar-rappreżentanti tal-Kummissjoni. 
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Il-proposta li dan ir-rwol jiġi fdat f'idejn il-KEDB taqbel perfettament mal-arkitettura l-ġdida 

ta' awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data indipendenti fil-livell Ewropew.

Fl-istess ħin jeħtieġ inkunu konxji li l-BEPD tal-futur se jkun involut mhux biss f'attivitajiet 

ta' konsultazzjoni, iżda wkoll, u aktar importanti, mill-perspettiva taċ-ċittadini, fir-riżoluzzjoni 

ta' tilwimiet individwali.  Dan ifisser li l-komunità tal-protezzjoni tad-data se jkollha f'idejha 

responsabilità importanti u jeħtieġ tkun tista' tagħti rendikont tal-attivitajiet tagħha. Il-KEPD 

se jkollu jipprovdi għall-funzjonament prattiku tal-BEPD, u għaldaqstant se jkun meħtieġ 

jagħti impenji speċifiċi biex jimplimenta proċeduri prattiċi u jiżgura infrastruttura tal-ICT 

adegwata biex jagħmel possibbli kollaborazzjoni effettiva.  Nirrealizza li l-KEPD se jkollu 

rwol duwali, u se jeħtieġlu jirrikonċilja u jibbilanċja ż-żewġt irwoli.

Nemmen li l-KEPD, bħala s-segretarjat, jeħtieġ li jipprovdi servizz lill-BEPD, u jappoġġa 

attivament l-attivitajiet tiegħu.  Il-persunal tal-KEPD qed jagħti kontribut pożittiv għax-

xogħol tal-WP29, u ninsab konvint li l-KEPD, bħala s-segretarjat, se jirnexxilu joffri valur 

miżjud lill-istruttura tal-WP29.  Il-mudell tal-operat ġejjien tal-BEPD għandu jibbenefika 

mill-aqwa prattiki ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data biex ikunu 

żgurati sinerġiji mill-attivitajiet kollha f'dan il-qasam.

Ir-rwol il-ġdid tal-KEPD bħala segretarjat tal-BEPD se jkun wieħed biss mill-elementi fl-

emendi meħtieġa għar-Regolament 45/2001, li se jkun meħtieġ li jiġi adattat urġentement 

għar-regolament ġenerali l-ġdid dwar il-protezzjoni tad-data personali.  


