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1. Lūdzu, miniet iemeslus, kādēļ pieteicāties uz šo amatu un kādēļ uzskatāt sevi par tam 

piemērotu? 

Pateicoties savai darba pieredzei, man bijusi iespēja gūt vispusīgu („360°”) priekšstatu par 

datu aizsardzību, un tas ir jautājums, pie kura strādāju jau 20 gadus. Šo jautājumu sākumā 

iepazinu no likumdevēja viedokļa, Nacionālajā asamblejā strādājot pie Direktīvas 95/46/EK 

transponēšanas un strādājot arī pie dažādiem tiesību aktu projektiem, tostarp tiesību akta, ar ko 

tika veidota dzimumnoziedznieku elektroniskās uzraudzības sistēma. Nacionālajā asamblejā kā 

ierēdnis, kuram ir pienākums stingri ievērot neitralitāti, iemācījos strādāt ar dažnedažāda 

politiskā spektra deputātiem un arī vienoties par kompromisa risinājumiem attiecībā uz tiesību 

aktiem. Šo uzdevumu vēlreiz pildīju Eiropas Komisijas dienestos, strādājot pie pirmajām 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) teksta redakcijām. Manuprāt, tieši pieredze, ko 

guvu likumdevēja padomnieka amatā, ir īpaši nozīmīga Eiropas datu aizsardzības 

uzraudzītājam (EDAU), kurš par savu darbu ir atbildīgs Parlamentam un Padomei. 

Pēcāk pildot Francijas Datu aizsardzības iestādes (CNIL) ģenerālsekretāra pienākumus, minētās 

transponēšanas rezultātā izveidoju „jauno CNIL”, kurai uzticētas dažādas jaunas un spēcīgas 

pilnvaras. Mainījās CNIL organizatoriskā struktūra un darba kārtība, piespiedu izpildes 

pilnvaru un drošības kontroles īstenošana, tika ieviesti jauni pakalpojumi un rīki 

pieredzējušiem lietotājiem u. tml. Lai šīs jaunās pilnvaras izskaidrotu, apņēmos īstenot 

vērienīgu komunikācijas politiku, cita starpā arī Eiropas līmenī. Ņemot vērā jaunos uzdevumus, 

kas EDAU ir uzticēti, šī pārmaiņu realizēšanas, vadības, jaunu pilnvaru īstenošanas, stingras 

budžeta pārvaldības, komunikācijas mehānismu un politikas ieviešanas pieredze, manuprāt, 

ir būtiski svarīga, lai sekmīgi pildītu EDAU pienākumus. 

Kad strādāju Enerģētikas regulējuma komisijas (CRE) sastāvā, manā vadībā tika sagatavots 

ziņojums par to, kā energotīkla operatori īsteno datu pārvaldību. Pēc „viedtīklu” izveidošanas 

datu vākšanas apjoms stipri palielinājās, un abu šo faktoru ietekmē strauji mainījās energotīkla 

operatoru uzdevumi. Tādējādi rodas gan jaunas iespējas, gan veidojas jauni, līdz šim vēl 

nebijuši riska faktori, piemēram, kibernoziedzība. Arī šī pieredze, ko esmu guvis, veidojot 

jaunu tiesisko regulējumu stratēģiskā rūpniecības nozarē tiešā patērētāja interesēs un 

veicinot uzticēšanos digitālajai videi, man noderēs EDAU amatā.  
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Kā stratēģijas padomnieks Apvienotās Karalistes Informācijas komisāra birojā (ICO) patlaban 

strādāju pie saiknes starp regulējumu un inovāciju. Kopš 2016. gada mans uzdevums ir 

izstrādāt priekšlikumu par to, kā izveidot eksperimentēšanas vidi jeb tā dēvēto smilškasti 

(sandbox), un palīdzēt ICO šo procesu īstenot līdz pat brīdim, kad attiecīgā vide sāk darboties. 

Diskusijai par inovāciju, kas tiek īstenota visas sabiedrības interesēs, būtu jānotiek Eiropas 

līmenī un jo īpaši Parlamentā, ņemot vērā ES vērienīgās ieceres mākslīgā intelekta jomā. 

Viedoklis, pie kura šajā jautājumā esmu nonācis, un arī mans pasniedzēja darbs un akadēmiskās 

publikācijas man lieti noderēs, lai konsultētu Parlamentu. 

Un vēl — patlaban esmu starptautiskā advokātu birojā nodarbināts profesionāls advokāts. 

Sniedzu konsultācijas ar personas datiem saistītos jautājumos uzņēmumiem, palīdzot tiem 

izstrādāt novatoriskus projektus un īstenot pārvaldību. Datu aizsardzības problemātika kļūst par 

vienu no faktoriem, kas ir noteicošs uzņēmumu konkurētspējai un diferencēšanai. Turklāt tas ir 

krietni lielāks riska faktors, ņemot vērā to, cik bargi sodi ir paredzēti VDAR. Līdz ar to mans 

konsultanta uzdevums patlaban ir kļuvis stratēģiskāks un īstenojams vienlaikus vairāku tiesību 

sistēmu kontekstā. Manuprāt, zināšanas un izpratne par to, ar kādām problēmām iekšēji 

saskaras uzņēmumi, kā tie darbojas, kādas ir to grūtības un mērķi saistībā ar digitalizāciju — 

tas ir viens no priekšnoteikumiem, kas vajadzīgi, lai adekvāti pildītu EDAU uzticētos 

uzdevumus. 

Šī dažādā pieredze nozīmē eksperta līmenī iegūtas zināšanas daudznozaru kontekstā, spēju 

problemātiskus jautājumus saredzēt stratēģiski, atvērtu skatu uz pasauli un vienlaikus arī 

pragmatismu. Mana darba pieredze liecina, ka spēju būvēt „tiltus” starp dažādām tiesību 

disciplīnām, starp jurisprudenci un tehnoloģiju, starp jurisprudenci un ekonomiku, starp 

dažādu valstu tiesību sistēmām, starp iestādēm un ieinteresētajām personām, tostarp 

politiķiem, ar dažkārt stipri atšķirīgām interesēm, starp kultūrām. Turklāt mana pieredze 

liecina, ka esmu Eiropas datu aizsardzības koncepcijas piekritējs, ka spēju to aizstāvēt un 

popularizēt starptautiskā līmenī. Par šīs koncepcijas piekritēju esmu kļuvis, arī pateicoties 

savai izcelsmei — mana māte ir zviedriete, mans tēvs ir nācis no Polijas austrumu daļas, un 

man uzvārdā ir itāļu pilsētas nosaukums, kur mani senči bija raduši patvērumu. 

Vēl vēlos piebilst, ka manas darba dzīves pamatu pamats ir neatkarība. Uz to balstoties, 

savulaik nolēmu sākt strādāt tādās neatkarīgās iestādēs kā CNIL un CRE. Uz to kā uz ētisku 

pienākumu balstoties, tagad strādāju advokāta profesijā. Taču ārpus noteikumu konteksta 

neatkarība ir vērtējama pēc darbiem — pēc manām akadēmiskajām publikācijām par tiesībām 

tikt aizmirstam, kuras sasaucas ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu (lietā C-507/17), 

vai arī pēc argumentu izklāsta, ko nesen kā liecinieks iesniedzu EST lietā par valsts 

uzraudzību (C-511/18). Neatkarība prasa lielu atdevi. Tas cita starpā nozīmē, ka ir jāuztur 

dialogs ar visām ieinteresētajām personām, jo pretējā gadījumā tā kļūst par citiem 

nesasniedzamu pašpietiekamību. Tieši šāda koncepcija — neatkarība, kas prasa lielu atdevi, bet 

ir konstruktīva, kas ir atvērta un tomēr stingra, — būs vajadzīga EDAU, un tieši ar šādu 

koncepciju vēlos strādāt iestādes un jūsu interesēs. 

2. Lūdzu, izklāstiet savu redzējumu par iestādes nākotni, kuru jums kā EDAU būs jāvada, 

cita starpā norādot arī to, kādas problēmas, jūsuprāt, varētu rasties un kādas ir jūsu 

prioritātes šai neatkarīgajai iestādei? 

Līdz ar mākslīgā intelekta, algoritmu pašmācības un lietu interneta straujo attīstību Eiropa 

saskaras ar problemātiskiem ētikas jautājumiem, kādu līdz šim vēl nav bijis. Datu apjoms 
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ik pēc 24 mēnešiem dubultojas — kā piemērot regulējumu algoritmiem, kas paši sevi modificē 

un kas to radītājiem dažkārt, šķiet, izslīd no rokām? Kā panākt, lai šie rīki, kas ielaužas mūsu 

ikdienā, būtu pārredzami un saprotami? Kā garantēt, lai tie būtu objektīvi, un kā noteikt, cik 

lielā mērā tie ir selektīvi? Kā koriģēt tos, kas ir diskriminējoši? Vēl nozīmīgāki šie 

problemātiskie jautājumi ir tādēļ, ka Eiropa ir nonākusi divu regulējuma veidu spīlēs: no 

vienas puses ir ASV modelis, kur nav spēkā transversālu federālo tiesību aktu par datiem un 

kur tiesnesis vai pat nozares regulators rīkojas a posteriori, un no otras puses ir Ķīnas modelis, 

kur datu pieejamība ir valsts hipercentralizēta.  

Šādā datu ģeopolitiskajā kontekstā topošajā digitālajā pasaulē kā jaunam, ietekmīgam 

dalībniekam sevi ir jāapliecina Eiropai. Komisija ir paziņojusi, ka 100 dienu laikā plāno 

iesniegt priekšlikumu par mākslīgo intelektu. Pie tam Eiropai ir tās vērienam atbilstoši 

līdzekļi, jo tai jau ir stabils tiesiskais regulējums, ko likt šī jaunā regulējuma — VDAR — 

pamatā. Minētajā tiesību aktā ir noteikti svarīgi principi, tādi kā „pārskatatbildība”, 

pārredzamība, personu tiesības uz to, ka lēmums par cilvēku netiek pieņemts, pamatojoties tikai 

uz datu automatizētu apstrādi. Uz VDAR bāzes Eiropa var panākt, un tai ir jāpanāk, lai 

mākslīgais intelekts tiktu izmantots ētiski, atbildīgi, gan katra cilvēka, gan visas 

sabiedrības interesēs kopumā. Šī Eiropas mākslīgā intelekta humānās attīstības ceļa 

veidošanai noteikti svarīgs ir EDAU devums, sniedzot konsultācijas un piedāvājot 

pragmatiskus un novatoriskus priekšlikumus Parlamentam — privileģētam forumam, kur 

šo Eiropas ceļu iespējams būvēt demokrātiski. Vispirms tas varētu apsvērt iespēju attiecībā uz 

riskiem īstenot tādu pieeju, kas balstās uz tiesībām eksperimentēt, spēcīgākiem sertificēšanas, 

koriģēšanas un pārredzamības mehānismiem vai pat uz izmantoto datu un algoritmu izsekošanu 

(ar mērķi radīt datu „pasi”?). Tas ir pirmais grūtais uzdevums, ko nāksies risināt arī 

starptautiskā līmenī. Pie tam EDAU būs jākļūst par šī Eiropas ceļa vēstnesi. 

Otrs grūtais uzdevums, kas ir stratēģiski nozīmīgs un kas EDAU būs jārisina, ir saistīts ar to, 

ka aizvien vairāk pieaug datu vērtība un datu ekonomika kļūst aizvien komplicētāka un 

mainīgāka. Spēja saprast vērtību ķēdi, atpazīt jaunu tendenču veidošanos un jaunas 

ieinteresētās personas kļūst par priekšnoteikumu spējai dinamiski sniegt adekvātas 

konsultācijas ar skatu nākotnē, nevis tikai reaģējot uz jau notikušu faktu. Tāpēc EDAU ir 

plašāk jāizvērš operatīvie mehānismi sadarbībai ar ES iestādēm, kas atbildīgas par 

konkurenci, un ar valstu datu aizsardzības iestādēm un jāveido partnerattiecības ar 

pētniecības centriem, kuri strādā pie tehnoloģiju izmantošanas ekonomiskajiem, 

kiberdrošības un socioloģiskajiem aspektiem. Taču EDAU būs arī jāpalielina savas spējas 

analizēt tehnoloģiju perspektīvu un attiecīgi rīkoties un tādēļ jāpanāk lielāka darbinieku 

profesionālo prasmju dažādība, kas savukārt stiprinās iestādes neatkarību.  

Man ir šāda tehnoloģiju perspektīvas analīzes spēju veidošanas pieredze, jo savulaik CNIL 

izveidoju ekspertīzes laboratoriju, kas tolaik bija viena no pirmajām šādām struktūrām 

Eiropā, un tā rezultātā nodarbināto inženieru īpatsvars 6 gados palielinājās no 3 % līdz 10 %. Ir 

skaidrs, ka datu aizsardzību vairs nevar īstenot masveidā. Lai daudznozaru kontekstā un ar 

skatu nākotnē adekvāti konsultētu Parlamentu, Padomi un Komisiju, vispirms ir jāpanāk, 

ka EDAU ar atvērtu skatu raugās uz jaunu, stratēģiski nozīmīgu projektu un to izmanto 

kā federatīva procesa centrālo elementu. Kopā ar ieinteresētajām personām un ar tām 

apspriežoties, apņemos to realizēt 6 mēnešu laikā pēc stāšanās amatā, jo neatkarība nenozīmē 

pašpietiekamību.  
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Trešais grūtais uzdevums ir saistīts ar jautājumu par datu kopīgu izmantošanu un pārsūtīšanu 

starp valstīm, tostarp trešām valstīm, kas notiek ar cīņu pret noziedzību saistītu apsvērumu dēļ. 

EST un Parlaments ir ieņēmuši stingru nostāju, uz kuru EDAU var balstīties, pildot gan 

savu konsultēšanas, gan pārbaudes pienākumu (sk. 3. jautājumu). 

Vēl viens grūts uzdevums, ko EDAU nāksies risināt, ir saistīts ar ES iestāžu uzraudzības 

pienākuma izpildi. EDAU ir jābūt prognozējamai, objektīvai un uzticamai pārbaudes 

institūcijai. Tādēļ EDAU arī turpmāk ir jāsniedz ES iestādēm atbilstošs atbalsts, jāpalīdz tām 

sasniegt augstāku brieduma pakāpi, piemēram, piedāvājot tām jaunus „pārskatatbildības” 

instrumentus — tādus kā ārpakalpojumu līguma paraugu, — vai arī pašvērtēšanas 

instrumentus, tematiskas rokasgrāmatas, padziļinātu apmācību par kiberdrošību. EDAU ir arī 

jāpilnveido savas zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu pārbaudi uz vietas un lai 

pārbaudītu elementus, kuru izpratnei ir vajadzīgas īpašas zināšanas. Man tas ir zināms, jo 

savulaik CNIL izveidoju pārbaužu dienestu. Un vēl — EDAU būs jāpublicē sava gada 

pārbaužu programma un jāatskaitās par šīs programmas izpildi, jo īpaši Parlamentam. Tas 

pats ir sakāms par uzticamību — gan Savienībā, gan ārpus tās.  

Lai šos grūtos jautājumus risinātu, EDAU vajadzēs visu iespējamo atbalstu no Parlamenta, 

lai lielāks kļūtu EDAU atvēlēto līdzekļu apjoms, kas vēl arvien ir nepietiekams, ņemot vērā 

EDAU pienākumus un risināmās problēmas. 

3. Kā jūs plānojat pildīt pienākumu, kas EDAU noteikts tiesību aktos attiecībā uz tieslietu 

un iekšlietu jomas aģentūru uzraudzību, un kāds ir jūsu viedoklis par personas datu 

apmaiņu no un uz šīm aģentūrām un jo īpaši par uzraudzību pār personas datu sūtīšanu 

uz trešām valstīm? 

Lai efektīvi pārbaudītu to, kā tiesu un tiesībaizsardzības iestādes apstrādā datus, ir vēlams zināt, 

kā darbojas krimināltiesību izpildes mehānisms, kā darbojas tiesu iestādes un dienesti, kas 

atbildīgi par cīņu pret noziedzību. Šajā ziņā īpaši noderīga man šķiet pieredze, ko esmu guvis, 

strādājot Nacionālās asamblejas Tieslietu komisijā un CNIL (Francijas Datu aizsardzības 

iestādē).  

Tieslietu komisijā biju atbildīgs par krimināltiesību jautājumiem, par ieslodzījuma vietu 

pārvaldes budžeta izpildes kontroli un par datu aizsardzības tiesību jautājumiem. Šajā sakarībā 

man 7 gadus nācās strādāt pie visiem krimināllikuma tiesību aktiem un, konkrētāk, veidot datu 

bāzi un izstrādāt uzraudzības noteikumus, kas piemērojami personām, kuras pastrādājušas 

smagus dzimumnoziegumus (sistēma „FIJAIS”).  

Savukārt CNIL jau labu laiku bija viena no retajām datu aizsardzības iestādēm Eiropā, kas 

pilnvarotas gan a priori, gan a posteriori pārbaudīt policijas un tiesu iestāžu lietu 

dokumentāciju. Tādēļ minētās iestādes ģenerālsekretāra amatā 2008. un 2009. gadā rīkoju 

pirmo tiesībaizsardzības iestāžu dokumentācijas vispārējo pārbaudi („STIC”) atbildīgo 

valsts prokuroru uzraudzībā. Laikā, kad notika šī pārbaude, STIC ietvēra datus par 36 miljoniem 

cilvēku. Pārbaude ilga vairāk nekā gadu, tika veiktas 19 pārbaudes uz vietas, tika nosūtītas 

anketas 34 tiesu iestādēm (tie ir 50 % no krimināltiesību izpildes īstenošanas iestādēm Francijā) 

un arī tehniski pieprasījumi par drošības pasākumiem un par sakaru izsekošanas iespējām. 

Turpretim savas tiesības iepazīties ar datu apstrādi, ko veic tiesībaizsardzības iestādes, personas 

varēja īstenot tikai un vienīgi „netieši”, proti, šīs tiesības īstenoja CNIL tās personas vārdā, kura 

to bija pieprasījusi — līdzīgi, kā tas cita starpā ir iespējams EDAU saskaņā ar 
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Regulas (ES) 2018/1725 84. pantu. Šī unikālā pieredze pārbaudes un piekļuves tiesību 

netiešas īstenošanas jomā (CNIL tie bija gandrīz 4000 pieprasījumu gadā) man jo īpaši 

noderēs EDAU amatā. 

Faktiski EDAU savus pienākumus pilda sarežģīta tiesiskā regulējuma kontekstā, un nākamajā 

EDAU pilnvaru laikā tas vēl mainīsies. Kaut arī ir pieņemta Regula (ES) 2018/1725 un ir spēkā 

tās IX nodaļa, EDAU pilnvaras vēl arvien ir mainīgas, jo to pamatā ir vairāki īpaši tiesību 

instrumenti. Tā tas ir gadījumos, kad operatīvo datu apstrādi veic Eiropols, Eurojust vai Eiropas 

Prokuratūra. EDAU ir atšķirīgas pilnvaras, jo nav tiesību uzlikt administratīvu sodu vai ar 

attiecīgu lēmumu apturēt datu starptautisku apriti, nedz arī vērsties ar brīdinājumu pie Eiropas 

Prokuratūras. Atšķirībā no Eiropola EDAU nav tiesību noteikt datu apstrādes aizliegumu 

Eurojust vai Eiropas Prokuratūrai.  

Saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu EDAU tomēr var veikt šīm aģentūrām saistošu 

pārbaudi, kas ir absolūti nepieciešama, ņemot vērā ar šādu datu apstrādi saistītos riskus 

un rēķinoties ar atsevišķu informācijas sistēmu sadarbspējas perspektīvu. Vislielākais risks 

ir saistīts ar datu nosūtīšanu, sevišķi uz trešām valstīm, tāpēc pārbaude ir jāveic maksimāli 

stingri. Ja Komisija saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680 nebūs pieņēmusi lēmumu par 

aizsardzības līmeņa pietiekamību, EDAU darbībai būs izšķiroša nozīme.  

Šāda uzraudzība jau ir ieviesta nolīgumiem, kurus Savienība noslēgusi ar trešām valstīm, 

attiecībā uz datiem, ko nosūta Eiropols. Tā arī turpmāk būs jāveic nemainīgi stingri. Attiecībā 

uz Eurojust un Eiropas Prokuratūru EDAU uzticētās pārbaudes pilnvaras būs jāizmanto, lai 

nekļūdīgi garantētu, ka dati tiek nosūtīti, ievērojot attiecīgajos tiesību aktos paredzētos 

noteikumus un atbilstoši EST prasībām. Iespēja, ka nosūtītie dati trešās valstīs varētu tikt 

izmantoti citos nolūkos, ir reāla, tāpēc šajā sakarībā būs vajadzīga stingra uzraudzība. 

Lai nepieļautu uzraudzības regulējuma fragmentāciju un līdz ar to personas datu aizsardzības 

standartu vājināšanos šī ārkārtīgi sensitīvā jautājuma kontekstā, Regulas (ES) 2018/1725 

98. pantā ir paredzēta „pārskatīšanas klauzula” (ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. aprīlim). 

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem Komisija ir aicināta izvērtēt konkrētus tiesību aktus, 

pārliecināties, ka tie atbilst Direktīvas (ES) 2016/680 noteikumiem, un noskaidrot iespējamās 

atšķirības, kas varētu izraisīt šādu fragmentāciju. Šajā gadījumā ļoti svarīgs būs EDAU 

ieguldījums, sniedzot savus atsauksmes un konsultējot Komisiju, Padomi un Parlamentu.  

Tādēļ, manuprāt, EDAU ir svarīgi: i) sākot ar 2020. gadu, izstrādāt daudzgadu pārbaužu 

programmu, kas iekļaujas attiecīgajā EDAU gada programmā (sk. atbildi uz 2. jautājumu), ii) 

pilnveidot zināšanas un līdzekļus, kas ir EDAU rīcībā, lai veiktu pārbaudes uz vietas, iii) veidot 

ciešu sadarbību ar valstu datu aizsardzības iestādēm, ņemot vērā to, cik dažādus datus 

attiecīgās aģentūras apstrādā, iv) pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk atskaitīties par sava 

uzraudzības pienākuma izpildi, kā arī v) izstrādāt minēto aģentūru dienestiem paredzētus 

atbalsta instrumentus un instrumentus atbilstības nodrošināšanai.  

 


