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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, das 19:00 às 22:30
no Parlamento Europeu 

ESTRASBURGO

Audição do candidato WIEWIOROWSKI

- Poderia, por favor, descrever as razões da sua candidatura ao lugar e porque é que se 

considera qualificado para o mesmo?

As tarefas da AEPD, enquanto garante dos direitos fundamentais, são para mim especialmente 

importantes, dado referirem-se a valores que permanecem relevantes, apesar do mundo em 

constante mudança em que vivemos. Deste modo, para explicar as motivações da minha 

candidatura ao lugar de Autoridade Adjunta gostaria de referir a minha experiência. Nasci 

num mundo "analógico" e, nesse sentido, não faço parte da geração digital. O mundo que 

conheci em criança e na adolescência era um mundo que estava por detrás da 

Cortina-de-Ferro. A chegada da era da informação e da internet coincidiu precisamente com a 

chegada da liberdade e da democracia, no início dos anos 90. Aprender a tratar a informação 

por nós mesmos, sem censura e utilizando ferramentas modernas, foi uma experiência em 

liberdade e uma lição de competências sociais para uma geração de pessoas que, durante o 

meu curso de Direito, tinham acabado de entrar na idade adulta. Nessa altura, os valores nos 

quais a UE se baseava – a dignidade, a liberdade e os direitos humanos, incluindo a liberdade 

de expressão e o direito à vida privada, por um lado, e o mercado livre e a livre circulação de 

pessoas, de bens e de serviços, por outro – orientavam o nosso pensamento e eram referências 

importantes. Dados os riscos que atualmente enfrentamos e o crescimento dos problemas, 

quer de natureza global, quer dentro da UE, estes valores adquiriram agora um significado 
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especial. Devem ser utilizados para orientar as atividades da UE e das suas instituições, já que 

eles também são fundamentais para o funcionamento das instituições como a AEPD,  a qual 

tem atuado na defesa dos direitos humanos nos últimos 10 anos. O papel deste organismo 

deve ser de aconselhamento dos órgãos e das instituições da UE no sentido de cooperarem, 

em especial com o Parlamento Europeu, e de levarem a cabo ações executivas. Também não 

devemos esquecer a formação de consensos entre as partes interessadas e a abordagem 

pragmática em casos concretos.

Por isso, a Autoridade Adjunta necessita de combinar conhecimentos tecnológicos, 

competências administrativas e uma abordagem científica para encarar os atuais problemas e 

as situações futuras. 

Acredito que as minhas conquistas e que a minha experiência fazem de mim um candidato 

ideal para servir a União Europeia como um todo e, em especial, as instituições europeias. A 

combinação dos meus conhecimentos académicos e da minha experiência prática na atividade 

empresarial, nas áreas chave do Direito e das tecnologias da informação, juntamente com a 

experiência contínua na sua aplicação enquanto autoridade de proteção de dados – tanto a 

nível nacional como internacional –  constituem, na minha opinião, uma base fidedigna para 

fazer face aos desafios que enfrentamos e  para encontrar soluções adequadas. 

- Poderia apresentar as suas ideias sobre a função supervisora da EDPS? Como encara 

o papel da EDPS de supervisão das atividades de tratamento de dados pelas instituições 

ou órgãos da UE e como tenciona fazer uso dos poderes de intervenção da EDPS para 

obrigar ao cumprimento das disposições? 

O papel das autoridades de proteção de dados, incluindo da AEPD, está a evoluir das 

competências tradicionais relativas à supervisão e ao tratamento de reclamações para incluir o 

aconselhamento e aumentar a sensibilização. É geralmente aceite que as autoridades de 

proteção de dados desempenhem as funções de provedor de justiça, de auditor, de consultor, 

de educador, de conselheiro político, de negociador e de responsável pelo cumprimento da 

lei1. Neste sentido, as funções de supervisão não podem ser dissociadas das outras 

competências, nem da necessidade de assegurar o cumprimento das regras.

Também deve ser desenvolvido um modelo de supervisão, no qual os delegados de proteção 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
pp. 107-116. 
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de dados (RPD) desempenhem um papel importante nos órgãos e nas instituições. Eles são 

responsáveis pela supervisão interna dos tratamentos de dados e pela implementação dos 

procedimentos adequados. São eles quem melhor conhece o modo de funcionamento de cada 

instituição e quem está em melhor posição para implementar as medidas adequadas, apesar de 

estar consciente de que, mesmo com a garantia de independência, continuam a ser 

funcionários da instituição em causa. Mas, por estas razões, eles podem trabalhar 

completamente dentro da instituição, utilizando o seu conhecimento sobre as especificidades 

do seu funcionamento. Acredito que a AEPD deve construir relações com os DPO e apoiá-los, 

proporcionando-lhes ferramentas e consultoria, bem como mantendo um constante diálogo. A 

necessidade desta abordagem foi sublinhada pelas partes interessadas durante as consultas 

efetuadas na preparação da estratégia da AEPD para 2013-2014. Na prática, o aspeto mais 

difícil consiste na transferência dos princípios gerais definidos nos regulamentos para 

procedimentos e soluções específicas, que é vital para a proteção de dados pessoais. 

Só então, sempre que as medidas proactivas, ainda que não obrigatórias, se revelem ineficazes 

ou insuficientes, deve ser possível a tomada de medidas obrigatórias, um poder que deve 

continuar a ser contemplado no catálogo de competências da AEPD, tal como na legislação 

atualmente em vigor. Estas medidas devem também ajudar a aumentar a sensibilização e, 

consequentemente, a conduzir à aplicação eficaz das regras de proteção de dados. 

É importante que a AEPD, tal como as outras autoridades de proteção de dados, perceba as 

caraterísticas específicas das tecnologias e dos processos relativamente aos tratamentos de 

dados nas instituições. A iniciativa recentemente levada a cabo pela AEPD juntamente com a 

"Internet Privacy Engineering Network" é um bom exemplo de resposta a estas necessidades, 

que envolve a criação de uma comunidade a trabalhar no desenvolvimento de soluções 

eficazes para a proteção e para a promoção da privacidade na Internet. 

- Tendo em conta o futuro papel que a EDPS 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?

O quadro legal da UE para a proteção de dados, que está prestes a ser alterado, está 

intimamente ligado às mudanças institucionais no modelo de supervisão, tanto a nível 
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nacional como a nível da UE. O futuro modelo deve basear-se nas experiências anteriores, em 

especial, no trabalho do Grupo do Artigo 29.º (WP29). Enquanto membro e vice-presidente 

do WP29, sou da opinião de que a Comissão não deve agir enquanto secretariado, apesar de 

reconhecer os conhecimentos específicos dos seus representantes. A proposta de confiar este 

papel à AEPD adequa-se perfeitamente à nova arquitetura independente das autoridades de 

proteção de dados a nível europeu.

Simultaneamente, devemos estar conscientes de que a futura AEPD estará envolvida não só 

em atividades consultivas, mas também – e mais importante, na perspetiva dos cidadãos  – na 

resolução de litígios individuais. Isto significa que a comunidade de proteção de dados 

assumirá uma responsabilidade muito importante e deve ser publicamente responsabilizada 

pelas suas atividades. A AEPD terá de promover o funcionamento prático do CEPD, pelo que 

terá de assumir compromissos específicos para implementar procedimentos práticos e para 

garantir uma infraestrutura de ICT adequada, tornando eficaz a possível colaboração. Tenho 

consciência que a AEPD passará a desempenhar uma dupla função e que terá de conciliar e de 

equilibrar esses dois papéis.

Acredito que a AEPD, no desempenho da função de secretariado, deve fornecer um serviço ao 

CEPD, apoiando as suas atividades. Os funcionários da AEPD estão a dar um contributo 

importante para o trabalho do WP29 e estou convicto que a AEPD, no desempenho das 

funções de secretariado, será capaz de acrescentar valor à estrutura do WP29. O futuro 

modelo operacional do CEPD deverá beneficiar das melhores práticas de cooperação entre as 

autoridades de proteção de dados, de modo a assegurar as sinergias de todas as atividades 

nesta área.

O novo papel da AEPD, enquanto secretariado do CEPD, será apenas um dos elementos que

carece de alteração no Regulamento (CE) n.º 45/2001, que terá urgentemente de ser adaptado 

à nova abordagem do regulamento de proteção de dados. 


