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1. Vă rugăm să descrieți motivele pentru care doriți să ocupați acest post și de ce vă
considerați persoana potrivită.
Atunci când m-am prezentat în fața Comisiei LIBE în 2014 în calitate de candidat la postul de
șef adjunct, am explicat ce valori stau la baza angajamentului meu de a garanta drepturile
fundamentale în UE. Am crescut într-o țară nedemocratică, într-o perioadă de mari turbulențe.
Nu voi uita niciodată care este impactul supravegherii de către stat și al legii marțiale asupra
oamenilor obișnuiți: fiorul rece pe care îl ai când știi că scrisorile și convorbirile telefonice
private îți sunt controlate regulat de autorități, în numele „securității” și pentru „binele
societății”. Apreciez, datorită experienței proprii, cât de prețioase și fragile sunt libertatea și
demnitatea persoanei.
Acum, după cinci ani, aceste valori sunt neschimbate. Însă, pe deasupra, acum am experiența
neprețuită a aplicării acestor valori dintr-un post de conducere într-o instituție europeană. În
UE, normele de protecție a datelor nu au doar rolul de a asigura că persoanele sunt tratate corect
și cu respect; au, de asemenea, obiectivul de a promova interesul public general european, în
special consolidând încrederea în integritatea pieței interne a UE. Așadar, a fost un mare
privilegiu să încerc să răspund doleanțelor cetățenilor care au motive să se plângă de modul în
care un organism al UE le-a tratat datele, și să îi educ pe liderii acestor organisme să fie
responsabili de acțiunile lor - ceea ce este un element cheie al RGPD și al Regulamentului
2018/1725.
În cariera mea de până acum, am lucrat în sectorul privat și am fost implicat în extragerea de
date și găsirea de corelații între seturi de date. Am 25 de ani de experiență în studiul universitar
al gestionării informațiilor, dar am lucrat, de asemenea, mai bine de zece ani la aplicarea
principiilor pe teren, în serviciul public național.
La începutul anului 2015, în primele 100 de zile ale mandatului nostru, Giovanni Buttarelli și
cu mine am elaborat o strategie tridirecțională de adaptare a protecției datelor la epoca digitală,
creând parteneriate globale și deschizând un nou capitol al protecției datelor în UE. În ceea ce
mă privește, aceasta a fost pregătirea ideală pentru a putea duce acum autoritatea noastră la un
alt nivel de conducere, construind o administrație publică inteligentă și inovatoare.
Intenționez să conduc prin puterea exemplului și să valorific sinergiile la care AEPD are acces
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datorită poziției sale unice, în centrul arhitecturii instituționale a UE, dar și în comunitatea de
protecție a datelor. Intenționez să fac uz de această poziție privilegiată pentru a contribui la
rezolvarea provocărilor de ordin social și tehnic din al treilea deceniu al secolului XXI. În acest
fel, mă voi pune în slujba ideii europene.
În cele din urmă, unul din elementele esențiale ale activităților cotidiene ale AEPD este, tot mai
mult, să înțelegem și să explicăm implicațiile tehnologiilor emergente.
Îmi iau angajamentul, nu doar în calitate de profesionist, ci și de tată a două fetițe, care fac
partea din „generația Z” de nativi digitali din secolul XXI, de a garanta că digitalizarea societății
și a economiei funcționează în interesul tuturor și, mai ales, al generațiilor viitoare. Sub
conducerea mea, AEPD nu se va ocupa doar de inteligența artificială sau de internetul
obiectelor, ci va fi și capabilă să înțeleagă ce rol va avea confidențialitatea în epoca informaticii
cuantice, a transumanismului, a interfețelor om-computer și a stocării ubicue a datelor.
2. Vă rugăm să descrieți viziunea dumneavoastră pentru viitorul autorității pe care ar
urma să o conduceți în calitate de șef al AEPD, inclusiv eventualele provocări pe care le
anticipați și prioritățile dumneavoastră pentru această autoritate independentă.
Când eram student, am fost directorul departamentului de informatică al Asociației Europene a
Studenților în Drept. Acest lucru mi-a inspirat o viziune pe care am prezentat-o chiar în deviza
Asociației: „O lume dreaptă, în care se respectă demnitatea umană și diversitatea
culturală”. Nu e vorba doar de un sentiment romantic; aceasta a fost forța motrice din spatele
tuturor activităților mele, de la experiența mea inițială în sectorul privat și în domeniul
universitar, până la funcțiile exercitate în administrația publică, atât la nivel național, cât și la
nivel european. Această viziune este, de asemenea, motivul pentru care cred în proiectul
european. Cred cu tărie că AEPD ar trebui să contribuie la clădirea unei lumi drepte. Ar trebui
să acordăm o poziție centrală statului de drept și demnității umane, amintindu-ne întotdeauna
că nu protejăm datele, ci ființele umane la care se referă datele. Mai mult, ar trebui să respectăm
diversitatea culturală a cetățenilor europeni, și, de asemenea, să luăm în considerare diferențele
culturale și juridice atunci când căutăm soluții globale de protecție a vieții private.
Administrația europeană ar trebui să fie inteligentă și inovatoare. Ar trebui să se poată
adapta la noi tehnologii și modele de afaceri și să le folosească și pentru a face protecția datelor
mai inteligentă și modernă. În același fel, doresc ca AEPD în sine să fie mai inteligentă: să
exploateze pe deplin cele mai noi tehnologii, să țină cont de opiniile cât mai multor părți
interesate din industrie, societatea civilă și mediul universitar pe tema „cine sunt cei mai buni
și cei mai slabi” când vine vorba de utilizarea datelor personale, să introducă o cultură de
management progresistă și dinamică, și să aprecieze și să stimuleze talentele diverse ale
angajaților autorității. Regulamentul 2018/1725 a conferit AEPD un set solid de competențe de
punere în aplicare, dar și de implicare și de educare a organismelor UE în domeniul practicilor
responsabile în domeniul datelor, în spiritul asumării răspunderii. Voi face uz deplin de aceste
competențe, fără teamă și fără a favoriza pe nimeni, ci punând în mod clar accentul pe
garantarea celui mai bun rezultat pentru persoane, pentru că protecția lor este rațiunea de a fi a
AEPD.
Dreptul european - nu numai actele legislative clasice din domeniul protecției datelor, ci
întregul acquis comunitar - ar trebui să fie un criteriu de referință pentru toate noile
reglementări, în lumea întreagă. În prezent, UE se bucură de o influență considerabilă în
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reglementarea economiei digitale, dar nu putem considera că această poziție ni se cuvine fără a
mai face niciun efort. Dacă ne lăsăm standardele să slăbească, atunci statele lumii se vor orienta
din ce în ce mai mult după alte modele, cum ar fi modelul Chinei sau modelele care vor apărea,
probabil, în India sau în Statele Unite în următorii cinci ani.
Pozițiile practice ale AEPD vor avea la bază realizările predecesorilor mei. În acest sens, propun
o oarecare continuitate, dar nu putem să ne culcăm pe lauri. Cum spunea Lewis Carroll,
„Trebuie să fugim cât ne țin picioarele numai ca să stăm pe loc; dacă vrei să ajungi undeva,
trebuie să fugi de două ori mai repede.”
Sunt conștient de rolul special a șefului AEPD în cadrul CEPD, ca membru și în funcția de
asigurare a secretariatului, ceea ce include obiectivul de a garanta că RGPD schimbă situația pe
teren în următorii cinci ani. Îl voi sprijini pe președintele CEPD, punându-i la dispoziție
administratori și echipamente de cea mai bună calitate, și, de asemenea, voi face tot ce ține de
competența mea pentru a ajuta CEPD să ofere cu succes o aplicare consecventă și solidă a
RGPD în întreaga UE.
La nivel de politici, voi oferi Parlamentului European, precum și Consiliului și Comisiei o
consiliere avizată și obiectivă privind răspunsurile la cele mai mari provocări din următorii ani,
inclusiv dezvoltarea și desfășurarea de sisteme de IA, biometrie și recunoaștere facială,
blockchain și informatică cuantică și tehnici de criptare, toate acestea fiind tehnologii în
legătură cu care normele de protecție a datelor pot și trebuie să furnizeze orientări importante.
3. Cum intenționați să îndepliniți rolul atribuit AEPD prin lege în ceea ce privește
supravegherea agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne și care este opinia
dumneavoastră cu privire la schimburile de date cu caracter personal de către și
direcționate către agențiile JAI, în special în ceea ce privește supravegherea transferurilor
de date cu caracter personal către țări terțe?
Una dintre principalele provocări legate de reforma protecției datelor în Uniunea Europeană în
ultimii ani a fost restructurarea nenumăratelor sisteme de supraveghere din fostul „al treilea
pilon” al UE. Legislatorul UE a realizat o convergență mărită a prevederilor referitoare la
transferurile de date de către agențiile JAI în scopul asigurării respectării legii (prin capitolul V
din Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii, capitolul IX
din Regulamentul 2018/1725, articolul 25 din Regulamentul privind Europol, articolele 56-59
din Regulamentul privind Eurojust). Întotdeauna am fost în favoarea coerenței acestor
prevederi.
Dar am făcut apel, de asemenea, la o oarecare flexibilitate, atunci când este necesar să se
protejeze separarea puterilor la nivel național (în special independența puterii judiciare), sau
atunci când utilizarea unor instrumente diferite de transfer ar permite unei agenții să își exercite
mandatul în funcție de nevoile sale specifice. Totodată, am în vedere termenul de 30 aprilie
2022 pentru revizuirea legislației relevante prevăzute la articolul 98 din Regulamentul
2018/1725. Sunt de părere că obiectivul nostru ar trebui să fie unificarea acestor abordări
multiple, dacă este posibil și respectând circumstanțele specifice fiecărui caz.
AEPD are la dispoziție mai multe instrumente pentru supravegherea agențiilor JAI și pentru a
oferi consiliere legislatorului în legătură cu activitățile sale de prelucrare. În ultimii patru ani
am fost responsabil, în cadrul AEPD, de supraveghere și de asigurarea respectării legii; astfel,
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am putut testa toate aceste instrumente, inclusiv consilierea, recomandările și aplicarea
strictă a acestora, fără a exclude, la nevoie, interzicerea operațiunilor care nu au un temei
juridic adecvat. Norme similare vor juca un rol esențial în supravegherea instituțiilor UE, cum
ar fi Eurojust sau EPPO. În practică, acțiunile AEPD care vizează Europol nu diferă prea mult
de cele care vizează alte agenții JAI. Prin urmare, aș dori să jucăm rolul de supraveghetor al
agențiilor JAI, răspunzând apelurilor referitoare la interoperabilitatea sistemelor și transferurile
de date personale efectuate de aceste agenții către state terțe. Propun să ne concentrăm în special
pe:
(a) consultările legislative prevăzute la articolul 42 din Regulamentul 2018/1725;
(1) o garanție instituțională care să asigure respectarea articolului 16 din TFUE și a
articolelor 7 și 8 din Cartă, inclusiv în ceea ce privește acordurile internaționale
privind transferurile de date în scopul asigurării respectării legii (a se vedea Avizul
2/2018 al AEPD privind transferul de date Europol către statele MENA);
(2) un instrument care să promoveze coerența prevederilor în materie de protecție a
datelor în diferitele acte legislative ale UE, inclusiv în ceea ce privește prevederile
referitoare la transferurile de date personale către state terțe,
(b) supravegherea și asigurarea respectării legii atunci când normele în materie de
protecție a datelor sunt puse în aplicare în practică de către instituțiile, organismele și
agențiile UE;
(c) participarea AEPD la activitățile Comitetului european pentru protecția datelor, cu
scopul de a asigura aplicarea normelor UE în materie de protecție a datelor în mod
consecvent, nu numai față de RGPD, ci și față de Directiva privind protecția datelor în
materie de asigurare a respectării legii.
Acest ultim aspect este deosebit de relevant, dat fiind că agențiile JAI își primesc majoritatea
datelor operaționale cu caracter personal de la autoritățile naționale competente, care trebuie să
respecte Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii. Până
acum, activitatea AEPD în acest domeniu a fost limitată. Sub conducerea mea, AEPD va
continua să facă presiuni pentru a obține orientări suplimentare pentru autoritățile de aplicare a
legii în ceea ce privește Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării
legii.
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