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Ακρόαση του υποψήφιου κ. Endre SZABÓ 

1. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλατε 

αίτηση για την θέση και γιατί θεωρείτε ότι είστε κατάλληλος γι' αυτήν;  

Έχω μια απλή απάντηση στο γιατί έκανα αίτηση για τη θέση του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων και ποιο είναι το κύριο κίνητρό μου: η προστασία της 

ιδιωτικότητας. Ως νέος δικηγόρος, η νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικότητας είχε 

μεγάλη επίδραση πάνω μου, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει η προστασία 

των δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Έχω αφιερώσει όλη 

την επαγγελματική σταδιοδρομία μου στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και εργάζομαι καθημερινά στον τομέα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων 

εδώ και σχεδόν 17 έτη. Ως επόμενος ΕΕΠΔ, θα ήθελα να συνεχίσω το έργο αυτό και θα 

εξακολουθήσω να είμαι απόλυτα προσηλωμένος στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως ΕΕΠΔ, σκοπεύω επίσης να κάνω την 

προστασία των δεδομένων πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή όλων των πολιτών της 

ΕΕ.  

Το βιογραφικό μου παρέχει μια καλή επισκόπηση της ενασχόλησής μου με τα ευρωπαϊκά 

ζητήματα προστασίας των δεδομένων. Στην παρούσα γραπτή απάντηση θα ήθελα να 

επισημάνω τα εξής:  

- Από το 2006 έως το 2007 εργάστηκα ως εθνικός εμπειρογνώμονας στον ΕΕΠΔ. 

Αυτή η 18μηνη περίοδος μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω στις εργασίες του 

ΕΕΠΔ και να αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις σχετικά με το έργο της εποπτικής αρχής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.  

- Τον ρόλο μου κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήμουν πρόεδρος της 

ομάδας εργασίας «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία των δεδομένων» 

(DAPIX) για το πρώτο εξάμηνο του 2011. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, το 

Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα των κυβερνήσεων των κρατών μελών σε 

απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της 

προστασίας των δεδομένων. Αυτό προηγήθηκε του GDPR, αλλά αποτελούσε ήδη 
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μέρος των μακρών συζητήσεων που, πολλά χρόνια αργότερα, οδήγησαν στη 

δημιουργία του νέου νομικού πλαισίου.  

- Συμμετέχω τακτικά σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 

Δεδομένων. Είμαι πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων συνεργασίας 1 στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου από το 2015. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει συντάξει 

διάφορα έγγραφα σχετικά με τη συνεργασία των εποπτικών αρχών προστασίας 

δεδομένων.  

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η επαγγελματική μου εμπειρία είναι συναφής στο πλαίσιο 

της θέσης του ΕΕΠΔ. Θεωρώ ότι είμαι κατάλληλος υποψήφιος για τον διορισμό ως ενεργό 

μέλος του δικτύου των αρχών προστασίας των δεδομένων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα 

εργάστηκα σκληρά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και στην 

ομάδα εργασίας του άρθρου 29, και το γεγονός αυτό, μαζί με την εμπειρία μου σε αρχή κράτους 

μέλους, μου παρέχει μια σταθερή βάση για την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΕΠΔ σύμφωνα 

με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα.  

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων απευθύνεται σε ευρύ κοινό στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και επίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μια πρόκληση που θεωρώ 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα αναλάβω με χαρά την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται. Είμαι 

βέβαιος ότι μαζί με το προσωπικό της Γραμματείας του ΕΕΠΔ, με τον επαγγελματισμό και τη 

δέσμευση που αυτό επιδεικνύει, θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. 

Είμαι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών της.  

2. Θα μπορούσατε να περιγράψετε το όραμά σας για το μέλλον της αρχής που θα πρέπει 

να ηγηθείτε ως ΕΕΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών προκλήσεων που αναμένετε 

και των προτεραιοτήτων σας για την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή;  

Το μέλλον της ιδιωτικότητας πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε συζήτηση για το μέλλον του 

ΕΕΠΔ. Πιστεύω ότι η τάση των τεχνολογικών αλλαγών να προκαλούν κοινωνικές αλλαγές 

θα εξακολουθήσει να επικρατεί. Η συμπεριφορά των χρηστών έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 

ιδιωτική ζωή των άλλων και στην κοινωνική τους κατάσταση. Όλες οι αρχές προστασίας 

δεδομένων πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αυτό. Η νομοθετική διαδικασία 

που άρχισε τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αποτελεί επείγον καθήκον. 

Κατά τα προσεχή έτη, αυτό που θα χρειαστεί δεν είναι μια ριζική μεταρρύθμιση της προστασίας 

των δεδομένων αλλά η ολοκλήρωση των εργασιών που ξεκίνησαν και για τη διασφάλιση της 

συνεπούς και αποτελεσματικής επιβολής των υφιστάμενων κανόνων. Λαμβάνοντας υπόψη 

όλα αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ακόλουθες προτεραιότητες για την 

προσεχή περίοδο του ΕΕΠΔ:  

- Παρακολούθηση των τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών με στόχο την 

αποτελεσματική επιβολή 

- Ανάλυση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αγαθού και μέσου 

πληρωμής.  

                                                 
1 Πριν από την 25η Μαΐου 2018 λειτουργούσε ως μέρος της ομάδας εργασίας του άρθρου 29.  
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- Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών προστασίας των δεδομένων, 

προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνισμού για την προστασία των πολιτών.  

Όπως όλες οι αρχές προστασίας δεδομένων, ο ΕΕΠΔ έχει επίσης ως αποστολή την προστασία 

της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών. Συμμερίζομαι τις αξίες της στρατηγικής που καθορίστηκαν για τον ΕΕΠΔ 

για την περίοδο 2014-2019: ακεραιότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και ρεαλισμός. Με βάση 

αυτές τις αξίες θα ασκούσα την ηγεσία του ΕΕΠΔ και θα ήθελα να γίνονται σεβαστές από όλο 

το προσωπικό του. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για το προσωπικό, θα καλούσα όσο το 

δυνατόν περισσότερους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις εργασίες του ΕΕΠΔ, για 

παράδειγμα ως εθνικοί εμπειρογνώμονες που εργάζονται στην αρχή προστασίας δεδομένων 

ενός κράτους μέλους. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών και η στενή συνεργασία θα οδηγήσουν σε 

αμοιβαίως επωφελή αποτελέσματα. 

Ο ΕΕΠΔ υποχρεούται να γνωμοδοτεί για τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΕΠΔ πρέπει να παραμείνει αξιόπιστος εταίρος και να είναι προσβάσιμος 

σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει σε 

συζητήσεις με τους συννομοθέτες. Η καλή συνεργασία μεταξύ του ΕΣΠΔ και του ΕΕΠΔ 

πρέπει να διατηρηθεί στον τομέα της νομοθεσίας.  

Στον τομέα του ελέγχου και της επιβολής, θα αναπτύξω μια στρατηγική που θα προσδιορίζει 

τις προτεραιότητες και θα επισημαίνει τις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων που χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Κατά την εφαρμογή της 

στρατηγικής, θα δοθεί προτεραιότητα σε διαβουλεύσεις που θα μπορούσαν να 

διευκολύνουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που δεν έχει ακόμη αρχίσει. Ο 

συντονισμός των ελέγχων των αρχών των κρατών μελών στον τομέα της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον.  

Η προστασία των δεδομένων έχει ως απώτερο στόχο την προστασία του ατόμου. Οι κανόνες 

για την προστασία των δεδομένων συχνά αλληλεπικαλύπτονται με τους κανόνες περί 

ανταγωνισμού και τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών. Ο διαχωρισμός των 

αρμοδιοτήτων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος θα παραμείνει σημαντικό ζήτημα στο μέλλον, 

με αποτέλεσμα να πρέπει να συνεχιστεί η πρωτοβουλία Digital Clearinghouse του ΕΕΠΔ.  

Ο ΕΕΠΔ αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικότητας τόσο 

εκτός όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΕΕΠΔ διαδραματίζει παγκόσμιο ρόλο και 

έχει παγκόσμια ευθύνη. Όλοι οι φορείς στον κόσμο επηρεάζονται από την αυξανόμενη 

σημασία της προστασίας των δεδομένων. Ο καθένας από αυτούς αναζητά έναν εταίρο που θα 

ενεργεί ως ένα είδος οδηγού: ένα φως που θα δείχνει τον δρόμο. Αυτή είναι αναπόφευκτα η 

λειτουργία των αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως ο ΕΕΠΔ, και η προσδοκία αυτή 

μπορεί να επιτευχθεί εάν υπάρχει επαρκές προσωπικό και οικονομικοί πόροι. Αυτό θα 

αποτελέσει πρόκληση για τον ΕΕΠΔ.   

Εγώ θα ξεκινούσα μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

κατανοηθεί η αξία των δεδομένων στο πλαίσιο της οικονομικής διαδικασίας. Πρέπει επίσης να 

εξεταστούν ερωτήματα που αφορούν ένα είδος φόρου για την προστασία της ιδιωτικότητας 

με βάση τη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

επιβολής φόρου για τα οφέλη που προκύπτουν από τα δεδομένα στον τομέα της 

προστασίας της ιδιωτικότητας, ιδίως στην περίπτωση των τεχνολογικών γιγάντων.  
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3. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να εκπληρώσετε τον ρόλο που έχει αποδοθεί νόμιμα στον 

ΕΕΠΔ όσον αφορά την εποπτεία των οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών 

υποθέσεων και ποιες είναι οι απόψεις σας σχετικά με τις ανταλλαγές δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από και προς τους οργανισμούς ΔΕΥ, ιδίως όσον αφορά την 

εποπτεία των διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες;  

Οι διάφορες στάσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

επιτυχία των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ) 

και, ως εκ τούτου, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από όλα τα θεσμικά όργανα. Ορισμένοι 

οργανισμοί στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων χειρίζονται μεγάλο 

αριθμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως ο EU-LISA. Η εξεύρεση της 

κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας βρίσκεται στο 

επίκεντρο της εποπτείας. Πρόκειται για έναν τομέα με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική μου 

όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας.  

Η εποπτεία της Ευρωπόλ αποτελεί ειδικό καθήκον του ΕΕΠΔ και για αυτήν σκοπεύω να 

χρησιμοποιήσω τα ακόλουθα εργαλεία. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία 

μεταξύ του ΕΕΠΔ και της Ευρωπόλ, πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές συνεδριάσεις κατά 

τις οποίες θα μπορούν να συζητηθούν όλα τα ζητήματα περί προστασίας των δεδομένων που 

σχετίζονται με την προγραμματισμένη επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό εξυπηρετεί 

επίσης στην επιβολή της αρχής της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό.  

Η τακτική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ αποτελεί επίσης σημαντικό 

εργαλείο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν επωφελώς εμπειρογνώμονες από τα κράτη 

μέλη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η εξ αποστάσεως παρακολούθηση είτε από μόνη της 

είτε ως δεύτερος τρόπος παρακολούθησης. Η εκ των προτέρων παρακολούθηση αποτελεί 

ευκαιρία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων σε περίπτωση προγραμματισμένης 

και αυξημένης επεξεργασίας κινδύνων. Αυτό αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες.  

Ο ΕΕΠΔ θα παρέχει τη Γραμματεία του Συμβουλίου Συνεργασίας της Ευρωπόλ, το οποίο 

συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο. Πρόκειται για ένα φόρουμ που επιτρέπει την ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ των αρχών. Χάρη στη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου, η 

δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου είναι ενσωματωμένη στο σύστημα. Ο ΕΕΠΔ έχει επίσης 

το καθήκον να την υποστηρίζει.  

Η παρακολούθηση της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων από τους οργανισμούς στον 

τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων απαιτεί συνεργασία μεταξύ του 

ΕΕΠΔ και των αρχών των κρατών μελών. Παρόλο που πιστεύω ότι η παρακολούθηση των 

δεδομένων που σχετίζονται με φακέλους με τους οποίους ασχολούνται οι κεντρικές μονάδες 

θα γίνεται με τα εργαλεία που περιγράφονται ανωτέρω, η παρακολούθηση της επεξεργασίας 

των δεδομένων σε επίπεδο κράτους μέλους και, κατά συνέπεια, η χρήση των δεδομένων που 

λαμβάνονται από την κεντρική μονάδα, θα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών των κρατών 

μελών για την προστασία των δεδομένων. Η άσκηση των δύο αυτών αρμοδιοτήτων πρέπει 

να είναι εναρμονισμένη προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Αυτό εξασφαλίζεται επί του 

παρόντος από τις ομάδες συντονισμού εποπτείας, η γραμματεία των οποίων παρέχεται από 

τον ΕΕΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο συντονισμός στον τομέα της 

παρακολούθησης σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.  



 

DV\1192317EL.docx 5/5 PE643.124v01-00 

  EL 

Κατά τη γνώμη μου, η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επιβολή της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 

δικαιοσύνης αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για τους πολίτες. Ως εκ τούτου, η ελεύθερη 

ροή δεδομένων εντός της Ένωσης αποτελεί ένα αυτονόητο φαινόμενο και, πέραν του υψηλού 

επιπέδου προστασίας, πρέπει να διασφαλίζονται όλες οι συνθήκες για να είναι δυνατή.  

Όσον αφορά τις χώρες εκτός ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο προστασίας των δεδομένων 

είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις της Επιτροπής μόνο σε ένα μικρό μέρος του κόσμου. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο άλλα εργαλεία για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές η μεταβίβαση δεδομένων αρχίζει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιχείρηση κάθε φορά υπόκειται σε παρακολούθηση από τις αρχές 

προστασίας δεδομένων. Πρέπει να διεξάγεται συντονισμένη και τακτική παρακολούθηση σε 

συνεργασία με τις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, κάτι που αποτελεί 

αρμοδιότητα των αρχών η οποία έχει επίσης επισημανθεί από την απόφαση Schrems. Η 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών ΔΕΥ της ΕΕ θα αυξηθεί εάν η συμμόρφωση επιτευχθεί 

από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, και θεωρώ σημαντικό 

καθήκον την προώθηση και την υποστήριξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, η αύξηση της 

ανταλλαγής δεδομένων με χώρες εκτός ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα 

προστασίας. 


