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STRASBURGU

Seduta ta' smigħ tal-kandidat Giovanni BUTTARELLI

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

Ir-raġunijiet ewlenin li għalihom applikajt għal din il-kariga huma tlieta.
L-ewwel nett, għax inħobb naħdem għall-KEPD. Meta mqabbel mal-isfidi attwali f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tad-data, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
għandu mnejn jidher żgħir ħafna. Madankollu, bħal David kontra Gulija, il-KEPD jista' 
jipprevali jekk jibqa' jiffoka fuq ħidmietu. Inqis li nista' nagħti kontribut siewi lill-KEPD billi 
nipprovdi għarfien akbar tal-politiki u l-kuntesti u l-limiti istituzzjonali, billi nkun pragmatiku 
u flessibbli fejn meħtieġ, u aktar konxju tal-evoluzzjoni tat-teknoloġiji l-ġodda. Kultura ta' 
protezzjoni tad-data tista' tinkiseb aħjar billi tintuża l-persważjoni aktar milli l-impożizzjoni, u 
billi tiġi żgurata responsabbiltà sħiħa ta' dawk ikkonċernati  Il-protezzjoni tad-data tista' ssir 
aktar faċli u anqas burokratika billi jiġu segwiti prinċipji ċari li jistgħu jinftiehmu u jitpoġġew 
fil-prattika faċilment. Grazzi għall-ħidma tiegħi bħala Assistent Kontrollur tul dawn l-aħħar 
sitt snin, nemmen li ksibt ħakma soda ta' dawn il-kwistjonijiet u li ninsab lest li nassumi rwol 
ta' tmexxija, bl-għajnuna tal-għarfien tekniku tiegħi dwar is-suġġett, u b'kooperazzjoni sħiħa 
mat-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-UE. Nemmen li l-KEPD għandu jkun kompletament 
indipendenti iżda mhux bħala istituzzjoni iżolata. Għalija hija sodisfazzjoni enormi li mmexxi 
grupp żagħżugħ u bi kwalifiki għoljin ta' uffiċjali tal-UE li qed jagħmel ħiltu biex isir ċentru 
ta' eċċellenza fil-livell tal-UE. 

It-tieni nett, għax nista' ngħin biex issir ħidma aħjar. Kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-
awtoritajiet li jieħdu ħsieb il-protezzjoni tad-data fl-Ewropa hija essenzjali għas-suċċess tal-
qafas legali l-ġdid li bħalissa qed jiġi diskuss quddiem il-Parlament u l-Kunsill. Wara ħafna 
snin ta' ħidma intensiva u bbilanċjata fil-komunità tal-protezzjoni tad-data rnexxieli nirbaħ il-
fiduċja u l-appoġġ tal-kollegi nazzjonali tiegħi, u għaldaqstant nista' ngħin fit-tisħiħ ta' din il-
kooperazzjoni u fl-iżvilupp ta' djalogu aktar effikaċi mal-organizzazzjonijiet internazzjonali. 
Jekk ninħatar Kontrollur, tkun ix-xewqa tiegħi li l-bini tal-KEPD f'Rue Montoyer 30 jiġi 
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pperċepit aħjar mill-kollegi nazzjonali tiegħi bħala dar komuni tal-UE għall-protezzjoni tad-
data. Il-futur tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data narah bħala l-bidu ta' impriża 
konġunta maħsuba biex tikseb applikazzjoni aħjar u aktar konsistenti tal-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-data fl-UE. 

It-tielet nett, għax il-protezzjoni tad-data hija kwistjoni għal qalbi. Il-protezzjoni tad-data 
qiegħda ssir dejjem aktar importanti għas-soċjetajiet tagħna u nqis li l-ħatra tiegħi tkun 
opportunità eċċellenti għalija biex nikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' strateġiji u politiki fil-
livell tal-UE. It-teknoloġiji qed jiżviluppaw b'mod li qed isiru imprevedibbli anki għal min 
joħloqhom; is-sorveljanza tal-massa saret il-kwistjoni tas-seklu; Big Data u Flussi 
Transkonfinali tad-Data huma sfidi kbar kemm għan-negozji kif ukoll għar-regolaturi. Huwa 
għal dawn ir-raġunijiet li l-leġiżlaturi tal-UE bħalissa qed jikkunsidraw ir-riforma tar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data tal-UE sabiex jadattawhom għas-seklu 21. Huwa mument storiku, 
perjodu ta' tibdil u importanza politika bla preċedenti u nemmen li l-esperjenza tiegħi, il-
viżjoni tiegħi tal-futur u l-passjoni li nuri lejn is-servizz tal-ġid komuni jistgħu jagħtu 
kontribut siewi. 

Għaldaqstant, jekk ninħatar bħala l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data li jmiss, 
se nimpenja ruħi biex inkun sieħeb affidabbli u regolatur viżibbli u raġonevoli, li jiżgura l-
indipendenza tal-istituzzjoni filwaqt li nibqa' nżomm f'moħħi l-ekwilibriju u l-proporzjonalità. 
Ħajti sħiħa ddedikajtha għall-ħidma fis-servizz pubbliku u nixtieq inkun ta' servizz minn din 
il-pożizzjoni l-ġdida billi fir-rwol tiegħi ta' Kontrollur għall-Protezzjoni tad-Data napplika l-
istess valuri ewlenin li ggwidawni tul il-karriera tiegħi bħala impjegat fis-settur pubbliku:
indipendenza, integrità, trasparenza u pragmatiżmu.

- 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 mill-poter tal-intervent tal-
KEPD biex tinforza l-konformità? 

Huwa ta' importanza vitali li jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea 
jkunu ta' eżempju fejn jidħol ir-rispett lejn id-drittijiet fundamentali waqt l-ipproċessar tad-
data personali. Jekk ninħatar Kontrollur, jiena u t-tim tiegħi se nkunu qed nużaw b'mod 
gradwali s-setgħat tagħna biex fl-istituzzjonijiet tal-UE nibnu kultura ta' protezzjoni tad-data 
aktar dinamika u moderna, billi nissensibilizzaw, inżidu aktar responsabbiltà tal-
istituzzjonijiet relevanti, u nużaw is-setgħat ta' infurzar formali biss meta ma jkunx fadal 
alternattiva oħra, f'każijiet serji, deliberati jew ripetuti ta' nuqqas ta' konformità.

Il-kuntest tas-sorveljanza mill-KEPD jippreżenta żewġ aspetti speċifiċi: l-ewwel nett, huwa 
interistituzzjonali, jiġifieri l-KEPD huwa istituzzjoni indipendenti iżda mhux iżolata, u 
jiddependi fuq il-ħidma tal-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) bħala atturi ewlenin 
f'dawk li huma aktar minn 60 istituzzjonijiet u entitajiet tal-UE.  It-tieni nett, il-ħidma tal-
KEPD x'aktarx se tiżdied fir-rigward tal-bażijiet tad-data tal-IT fuq skala kbira, l-oqsma "tat-
tielet pilastru" preċedenti u l-atti speċifiċi tal-Unjoni dwar il-kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja. Dan jimplika żieda fir-responsabbiltà li s-Segretarjat jiġi pprovdut b'mudelli ta' 
sorveljanza kkoordinata, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali.  Minħabba tnaqqis fil-
baġit, il-KEPD kellu "jwettaq iżjed b'inqas riżorsi", u għaldaqstant kellu jsir aktar selettiv biex 
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jibqa' effettiv.

Erbatax-il sena wara l-adozzjoni tar-Regolament, qed noqorbu lejn il-bidu tat-tielet mandat 
tal-KEPD, u huwa meħtieġ bil-liġi li l-istituzzjonijiet tal-UE jżidu l-livell ta' konformità 
tagħhom.  L-istħarriġ dwar il-konformità li nwettqu b'mod regolari wera titjib stabbli iżda 
wkoll li hemm lok konsiderevoli għal aktar titjib. Tul dawn l-aħħar għaxar snin, il-KEPD 
biddel l-approċċ, u minn wieħed ibbażat il-biċċa l-kbira fuq il-karti għażel approċċ aktar 
modern u bena fuq il-kunċett ta' kontabbiltà – l-idea li r-responsabbiltà għall-konformità hija 
tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet tal-UE stess. Il-maniġers għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, 
u għandhom ikunu kapaċi juru konformità meta l-KEPD iwettaq kontrolli fuqhom.  

Nemmen li fir-rigward tal-infurzar jeħtieġ approċċ selettiv u bbażat fuq ir-riskju. F'każijiet 
fejn jeżisti tħassib minħabba nuqqas serju ta' impenn u/jew rekords ta' konformità fqira, l-
objettivi tagħna għandhom ikunu azzjonijiet ta' infurzar formali. Għodda bħal żjarat, 
ispezzjonijiet immirati u stħarriġ ġenerali jistgħu jintużaw aħjar biex jiġu identifikati 
nuqqasijiet f'dak li għandu x'jaqsam mal-konformità. 

Dan min-naħa tiegħu se jkun qed jippermetti li jsir użu effikaċi tas-setgħat ta' infuzar tagħna 
skont ir-Regolament. Dawn l-għodda għandhom kemm natura progressiva, kif ukoll kamp ta' 
applikazzjoni relattivament wiesa', li jinkludi servizz ta' konsulenza, it-twassil ta' twissijiet u 
l-impożizzjoni ta' projbizzjonijiet fuq l-ipproċessar, kif ukoll t-teħid ta' azzjoni quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja. Il-KEPD diġà ħabbar l-intenzjoni tiegħu li juża s-setgħat ta' infurzar sal-
limitu possibbli tagħhom f'każijiet serji, deliberati jew ripetuti ta' nuqqas ta' konformità, jew 
meta parir sod jiġi injorat. 

F'dan ir-rigward, minkejja l-fatt li l-futur tar-Regolament (KE) 45/2001 mhuwiex magħruf 
għalkollox, għandna nantiċipaw il-futur tal-kompiti ta' sorveljanza u nassistu l-leġiżlaturi tal-
UE biex ir-regoli jimmodernizzawhom aħjar.  Is-sorveljanza għandha tkun aktar prevedibbli u 
effikaċi, imsejsa fuq linji gwidi, u għandu jkun hemm aktar attenzjoni fl-użu tat-teknoloġiji l-
ġodda mill-istituzzjonijiet, b'mod partikolari fejn jidħol il-cloud computing.  Is-sigurtà tas-
sistemi tad-data fil-livell tal-UE u n-networks mal-UPD u l-Koordinaturi tal-Protezzjoni tad-
Data għandhom jiġu promossi u appoġġati b'mod attiv. Jien biħsiebni niltaqa' b'mod regolari 
mal-maniġers superjuri biex nissensibilizzahom aktar u nikseb impenn imġedded sabiex tiġi 
integrata protezzjoni tad-data effiċjenti u mhux burokratika bħala parti mill-amministrazzjoni 
kwotidjana.

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-KEPD issa stabbilixxa ruħu bħala istituzzjoni matura u effikaċi li jwettaq ħidmietu sew. 
Waħda mill-isfidi tagħna li jmiss x'aktarx se tkun il-provvediment tas-Segretarjat lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data futur. It-twaqqif ta' dan il-Bord ġdid u indipendenti huwa 
wieħed mill-pilastri tal-pakkett attwali dwar il-protezzjoni tad-data. 

In-natura u s-setgħat finali tal-Bord għadhom mhux magħrufa għalkollox, għalkemm nassumu 
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li x'aktarx se jkun qed jieħu post il-grupp ta' konsulenza attwali tal-awtoritajiet nazzjonali u 
Ewropej tal-protezzjoni tad-data li huma parti mill-Grupp ta' Ħidma magħruf sew 
"Artikolu 29". Dan se jkollu rwol importanti fit-tisħiħ tal-konsistenza u l-kooperazzjoni bejn 
l-awtoritajiet, u se jsir attur ewlieni f'każijiet transkonfinali. 

Jekk il-KEPD jingħata r-responsabbiltà tal-provvediment tas-Segretarjat lill-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data, it-tim il-ġdid ta' Kontrolluri l-ewwel se jkollu jiggarantixxi riżorsi 
umani, loġistiċi u finanzjarji xierqa lill-Bord. Se jkun meħtieġ li jiġu implimentati metodi ta' 
ħidma ġodda u dinamiċi li jirriżultaw f'appoġġ amministrattiv effikaċi b'rispett sħiħ lejn l-
awtonomija u l-indipendenza tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (eż. ħitan Ċiniżi) 
filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm sinerġija mal-KEPD. L-użu ta' teknoloġiji avvanzati wkoll 
se jkun kruċjali, inkluż l-użu ta' sistemi ta' vidjokonferenza u għodda informatika siguri għal 
skambji ta' informazzjoni f'ħin reali, il-bini ta' kunsens u l-ġestjoni ta' każijiet bi skadenzi 
stretti ħafna. Fil-fatt, il-metodi ta' ħidma attwali bbażati fuq il-plenarji u l-laqgħat tas-
sottogruppi fi Brussell ma jidħlux għalkollox fl-isfidi futuri tal-Bord, fejn se jkunu kruċjali s-
selettività (fir-rigward ta' każijiet li għandhom jiġu indirizzati mill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data pjuttost milli b'mod bilaterali bejn l-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-
data) u d-dinamiżmu. 

Flimkien mal-kollega tiegħi Peter Hustinx, diġa tajt bidu għal diskussjonijiet mal-ex President 
u l-President attwali tal-Grupp ta' Ħidma "Artikolu 29", bil-għan li nidentifikaw l-aqwa 
metodi ta' ħidma sabiex nappoġġaw b'mod effiċjenti l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data mingħajr influwenza indebita. Is-soluzzjonijiet finali se jiġu stabbiliti b'kunsens sħiħ 
mal-kollegi nazzjonali.

Il-KEPD diġa kellu jieħu xi passi amministrattivi biex lill-Bord jipprovdilu riżorsi xierqa.  Fl-
2013 ġiet inserita azzjoni speċifika - "Il-Ħolqien ta' Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Data" - fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP- 2014-2020) li jwitti t-triq għall-
approprjazzjonijet baġitarji futuri li jaqgħu taħt-Titolu III l-ġdid - "Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Data" - fil-Baġit tal-KEPD. Din is-sena, l-abbozz ta' baġit tal-KEPD għas-
sena 2014 jipprevedi l-ħolqien ta' task force żgħira (ta' tliet persuni) li se jiġu fdati bil-
kompitu li jagħtu bidu għal diskussjonijiet mal-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-data dwar il-
metodi ta' ħidma.  Dan għandu jsawwar in-nukleu ta' Segretarjat magħmul minn tlaqqigħa ta' 
uffiċjali tal-UE, persunal li għadu kemm ġie rreklutat u uffiċjali nazzjonali sekondati skont 
sistema ta' rotazzjoni minn awtoritajiet għall-protezzjoni tad-data.

Nemmen li dawn l-arranġamenti se jkunu kontribut kbir lejn il-ħolqien ta' "vuċi Ewropea 
waħda" fejn jidħlu kwistjonijiet strateġiċi dwar il-protezzjoni tad-data, bħas-sorveljanza, big 
data jew flussi internazzjonali ta' data. Minn din il-perspettiva, ir-Regolament 45/2001/KE, kif 
ukoll is-suċċessur tiegħu, u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data huma 
kompatibbli, dejjem jekk ikun hemm distinzjoni ċara bejn il-kompiti u r-responsabbiltajiet, 
b'mod partikolari fuq żmien medju u twil, minħabba l-fatt li fuq żmien qasir, qabel ir-
riformulazzjoni tar-Regolament 45/2001, dan l-istrument legali jaf ma jirrikjedix tibdil 
sostanzjali. 

Bħala konklużjoni, nixtieq nappoġġa lill-KEPD, bħala istituzzjoni indipendenti, fil-
provvediment ta' Segretarjat awtonomu lil Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data 
indipendenti għalkollox. 
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