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1. Tista' jekk jogħbok tiddeskrivi r-raġunijiet għall-applikazzjoni tiegħek għal din il-

pożizzjoni u għala tqis lilek innifsek adattat għaliha? 

L-isfond professjonali tiegħi ppermettieli li nikseb viżjoni tal-protezzjoni tad-data ta' 360°, 

li hija suġġett li fuqu ħdimt għal dawn l-aħħar 20 sena. L-ewwel nett, iddiskutejt dan is-suġġett 

mill-angolu tal-leġislatur, fl-Assemblea Nazzjonali, waqt il-ħidma fuq it-traspożizzjoni tad-

Direttiva 95/46, iżda wkoll fuq diversi abbozzi ta' liġijiet, inkluż dak li stabbilixxa l-fajl ta' 

monitoraġġ tal-awturi ta' abbużi sesswali. Kien fl-Assemblea Nazzjonali, bħala amministratur 

soġġett għal newtralità stretta, li tgħallimt naħdem ma' politiċi eletti min-naħat politiċi 

kollha, kif ukoll ninnegozja soluzzjonijiet ta' kompromess dwar testi leġiżlattivi. Għal 

darb'oħra wettaqt dan il-kompitu mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea waqt il-ħidma tiegħi 

fuq l-ewwel verżjonijiet tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR). U din 

l-esperjenza tal-għoti ta' konsulenza lill-leġiżlatur jidhirli li hija partikolarment rilevanti 

għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS) fir-rwol tiegħu jew tagħha fil-

Parlament u fil-Kunsill. 

Bħala Segretarju Ġenerali tal-Awtorità Franċiża għall-Protezzjoni tad-Data (CNIL), waqqaft 

is-"CNIL il-ġdid" abbażi ta' din it-traspożizzjoni, mgħammra b'setgħat ġodda estensivi u varjati. 

L-organizzazzjoni u l-proċeduri tas-CNIL ġew emendati, ingħatat setgħat ta' infurzar u 

ta' kontroll sigur, u ġew żviluppati servizzi u għodod ġodda għall-utenti, eċċ. Biex nispjega 

dawn is-setgħat ġodda, nedejt politika ta' komunikazzjoni ambizzjuża, inkluż fil-livell 

Ewropew. Fid-dawl tal-kompiti l-ġodda mogħtija lill-EDPS, din l-esperjenza tal-

immaniġġjar tat-tibdil, ta' ġestjoni, ta' implimentazzjoni ta' setgħat ġodda, ta' ġestjoni 

baġitarja rigoruża, ta' użu ta' għodod u ta' politika ta' komunikazzjoni b'saħħitha, jidhirli li 

hija essenzjali sabiex jitwettaq b'suċċess ir-rwol ta' Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-

Data. 

Bħala Kummissarju tal-Kummissjoni Regolatorja Franċiża tal-Enerġija (CRE), issorveljajt l-

abbozzar tar-rapport dwar il-ġestjoni tad-data mill-operaturi tan-netwerks tal-enerġija. Il-

kompiti ta' dawn l-operaturi tan-netwerk qed jevolvu b'mod rapidu bl-użu ta' "grilji intelliġenti" 

u l-ġbir massiv ta' data li jirriżulta minnhom. Qed jitfaċċaw kemm opportunitajiet ġodda, iżda 

wkoll riskji ġodda, bħaċ-ċiberkriminalità. Hawnhekk ukoll, din l-esperjenza tal-bini ta' qafas 

regolatorju ġdid f'settur industrijali strateġiku, għall-benefiċċju tal-konsumatur finali u 
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għas-servizz tal-fiduċja diġitali tkun tiswili tajjeb bħala Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data.  

Bħala konsulent strateġiku għall-ICO (Information Commissioner's Office - UK), bħalissa qed 

naħdem fuq ir-rabta bejn ir-regolamentazzjoni u l-innovazzjoni. Mill-2016, ir-rwol tiegħi 

kien li nipproponi l-ħolqien ta' "kaxxa tar-ramel" u biex nassisti lill-ICO f'dan il-proċess 

sakemm jitħaddem b'mod operattiv. Dan id-dibattitu dwar l-innovazzjoni għas-servizz tal-

pubbliku ser ikollu jsir fil-livell Ewropew, b'mod partikolari fil-Parlament, partikolarment fid-

dawl tal-ambizzjonijiet Ewropej fil-qasam tal-IA. Ir-riflessjoni tiegħi dwar din il-kwistjoni, kif 

ukoll l-attività ta' tagħlim tiegħi u l-pubblikazzjonijiet akkademiċi tiegħi, se jkunu utli għalija 

biex nagħti pariri lill-Parlament. 

Fl-aħħar nett, bħalissa qed nipprattika l-professjoni ta' avukat ma' ditta internazzjonali. Nagħti 

wkoll pariri lil kumpaniji dwar l-iżvilupp tal-proġetti innovattivi tagħhom u dwar il-governanza 

tagħhom fil-qasam tad-data personali. Il-problema tal-protezzjoni tad-data qed issir wieħed 

mis-sorsi ta' kompetittività u ta' distinzjoni bejn kumpanija u oħra. Huwa wkoll fattur ta' riskju 

ogħla fid-dawl taċ-ċifri ta' penali previsti fil-GDPR. Għaldaqstant, illum il-ġurnata l-eżerċizzju 

tal-kompitu konsultattiv tiegħi huwa aktar u aktar strateġiku u ta' natura multiġurisdizzjonali. 

Li wieħed ikun jaf u jifhem x'hemm involut u kif jiffunzjonaw l-impriżi minn ġewwa, ir-

restrizzjonijiet u l-objettivi tat-trasformazzjoni diġitali tagħhom, jidhirli li hija kundizzjoni 

meħtieġa sabiex wieħed jeżerċita kif xieraq il-kompiti mogħtija lill-Kontrollur Ewropew 

għall-Protezzjoni tad-Data. 

Din it-triq ta' karriera diversifikata hija kejl ta' għarfien espert u multidixxiplinari, ta' viżjoni 

strateġika tal-kwistjonijiet involuti, ta' ftuħ internazzjonali, iżda wkoll ta' prammatiżmu. It-triq 

tal-karriera tiegħi turi l-kapaċità tiegħi li nibni "pontijiet": bejn dixxiplini legali differenti, 

bejn il-liġi u t-teknoloġija, bejn il-liġi u l-ekonomija, bejn is-sistemi legali ta' pajjiżi 

differenti, bejn l-istituzzjonijiet u l-atturi, inklużi dawk politiki, b'interessi li kultant ikunu 

diverġenti, u bejn il-kulturi. Din it-triq turi wkoll l-impenn tiegħi lejn it-tfassil Ewropew 

tal-protezzjoni tad-data, il-kapaċità tiegħi li niddefendiha u nippromwoviha fil-livell 

internazzjonali. Din ir-rabta hija wkoll bis-saħħa tal-isfond personali tiegħi, minħabba li nofsni 

Żvediż min-naħa ta' ommi, b'oriġini mit-territorji Pollakki tal-Lvant min-naħa ta' missieri, u 

b'kunjom ta' isem ta' belt Taljana fejn l-antenati tiegħi kienu fiż-żmien sabu kenn. 

Fl-aħħar nett, inżid ngħid li l-indipendenza hija fil-qalba tal-ħajja professjonali tiegħi. Dan 

kien meta ddeċidejt li ningħaqad mas-CNIL u l-CRE, li huma awtoritajiet indipendenti. Illum 

il-ġurnata tinsab fil-professjoni tiegħi ta' avukat bħala obbligu etiku. Iżda lil hinn mill-istatuti, 

l-indipendenza titkejjel bil-fatti: l-artikli akkademiċi tiegħi dwar id-dritt li wieħed jintnesa, li 

jimxu id f'id mad-deċiżjoni tal-QĠUE (C-507/17), jew is-sottomissjonijiet riċenti tiegħi 

quddiem il-QĠUE dwar is-sorveljanza tal-istat (C-511/18) huma xhieda ta' dan. L-

indipendenza hija dixxiplina esiġenti. Hija trid tinkludi djalogu mal-partijiet ikkonċernati 

kollha, inkella tittrasforma ruħha f'sistema awtosuffiċjenti inaċċessibbli. Hija tali viżjoni ta' 

indipendenza, li tkun esiġenti iżda kostruttiva, miftuħa iżda soda, li l-EDPS se jkollu bżonn, 

u li jien nixtieq inġib għas-servizz tiegħu u għas-servizz tagħkom. 

2. Tista' jekk jogħġbok tiddeskrivi l-viżjoni tiegħek għall-futur tal-awtorità li jkollok 

tmexxi bħala Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, inklużi l-isfidi potenzjali li 

tantiċipa u l-prijoritajiet tiegħek għal din l-awtorità indipendenti? 
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Bl-iżvilupp rapidu tal-intelliġenza artifiċjali (IA), algorittmi li jitgħallmu b'mod awtonomu u 

l-Internet tal-Oġġetti, l-Ewropa qed tħabbat wiċċha ma' sfidi etiċi mingħajr preċedent. Hekk 

kif il-volum ta' data prodotta jirdoppja kull 24 xahar, kif nistgħu nirregolaw l-algoritmi li 

jbiddlu lilhom infushom u xi drabi jidhru li jsiru indipendenti mill-kreaturi tagħhom? Kif 

nistgħu niżguraw it-trasparenza u l-intelliġibilità ta' dawn l-għodod li jinvadu l-ħajja tagħna ta' 

kuljum? Kif nistgħu niżguraw li dawn ikunu oġġettivi u nkejlu l-parzjalità tagħhom? Kif 

nistgħu nikkoreġuhom meta jkunu diskriminatorji? Dawn l-isfidi huma terġa' u tgħid aktar 

importanti peress li l-Ewropa tinsab maqbuda bejn żewġ mudelli regolatorji: dak tal-Istati 

Uniti, fejn m'hemm l-ebda leġislazzjoni federali orizzontali dwar data, u fejn huwa l-imħallef, 

jew saħansitra r-regolatur settorjali, li jintervjeni a posteriori, u dak taċ-Ċina, ikkaratterizzat 

minn iperċentralizzazzjoni tal-istat tal-aċċess għad-data.  

F'din il-ġeopolitika tad-data, f'din id-dinja diġitali li qed tinbena, jeħtieġ li l-Ewropa 

tasserixxi ruħha bħala l-attur ewlieni l-ġdid. Il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li 

tippreżenta proposta dwar l-IA fi żmien 100 jum. U l-Ewropa għandha r-riżorsi biex tilħaq l-

ambizzjonijiet tagħha, peress li diġà għandha qafas legali robust li fuqu tista' tibni dan ir-

regolament ġdid: il-GDPR. Dan it-test jipprevedi prinċipji rilevanti, bħar-"responsabbiltà", it-

trasparenza, u d-dritt tal-individwi li ma jkunux is-suġġett ta' deċiżjoni meħuda biss abbażi ta' 

pproċessar awtomatizzat. Filwaqt li tibbaża fuq il-GDPR, l-Ewropa tista' u jeħtiġilha tikseb 

użu etiku tal-IA, li jkun responsabbli u li jservi ta' benefiċċju għan-nies u għas-soċjetà 

kollha kemm hi. U fil-bini ta' dan l-approċċ Ewropew u umanistiku għall-IA, il-Kontrollur 

Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu r-rwol tiegħu billi joffri pariri, jagħti proposti 

prammatiċi u innovattivi lill-Parlament, li huwa l-post privileġġjat fejn tista' tinbena b'mod 

demokratiku din it-triq Ewropea. Fis-sustanza, tista' tiġi kkunsidrata l-introduzzjoni ta': 

approċċ ibbażat fuq ir-riskju li jista' jistrieħ fuq dritt għall-esperimentazzjoni, mekkaniżmi 

msaħħa ta' ċertifikazzjoni, korrezzjoni u trasparenza, jew saħansitra t-traċċabilità tad-data u l-

algoritmi użati (lejn "passaport" tad-data?). Din hija l-ewwel sfida ewlenija li jeħtieġ li tiġi 

indirizzata wkoll fil-livell internazzjonali. U l-EDPS se jkollu jkun il-vuċi ta' din it-triq 

Ewropea. 

It-tieni sfida strateġika tal-EDPS ġejja mill-valur ta' data li qed jiżdied, mill-kumplessità u 

l-iskalabbiltà tal-ekonomija mmexxija mid-data. Il-fehim tal-katina tal-valur u l-

identifikazzjoni ta' xejriet emerġenti u atturi ġodda, isiru prerekwiżit għall-għoti ta' pariri 

rilevanti b'manjiera aġili u proattiva, u mhux biss b'mod reattiv. Għal dan il-għan, l-EDPS ser 

ikollu jżid il-mekkaniżmi operattivi ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet Ewropej responsabbli 

mill-kompetizzjoni, mal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data u jiżviluppa 

sħubiji ma' ċentri ta' riċerka fl-ekonomija, iċ-ċibersigurtà, u s-soċjoloġija tal-użu tat-

teknoloġija. Iżda fuq kollox, l-EDPS ser ikollu jżid l-abbiltà tiegħu stess li jwettaq analiżi 

teknoloġika prospettiva u ta' intervenzjoni billi jiddiversifika l-profil tal-persunal tiegħu, li 

għandu jsaħħaħ l-indipendenza tiegħu.  

Jiena għandi din l-esperjenza tal-bini ta' kapaċità ta' analiżi teknoloġika prospettiva, 

għaliex ħloqt, fis-CNIL, laboratorju ta' għarfien espert, li kien wieħed mill-ewwel fl-Ewropa, 

filwaqt li f'6 snin żidt is-sehem ta' inġiniera fil-forza tax-xogħol minn 3 % għal 10 %. Għaliex 

il-protezzjoni tad-data ma tistax tibqa' topera f'sajlos. Sabiex ikun konsulent rilevanti, 

proattiv u multidixxiplinarju għall-Parlament, għall-Kunsill u għall-Kummissjoni, l-

EDPS jeħtieġ li jinfetaħ aktar u jkun artikulat madwar proġett strateġiku ġdid. U jiena 

nimpenja ruħi li nibni dan billi nikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati fi żmien 6 xhur minn 

meta nieħu l-kariga, minħabba li l-indipendenza ma tfissirx sistema awtosuffiċjenti.  
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It-tielet sfida tikkonċerna l-kwistjoni tal-kondiviżjoni u t-trasferimenti tad-data bejn l-Istati, 

inklużi ma' partijiet terzi, bil-għan li tiġi miġġielda l-kriminalità. Il-QĠUE u l-Parlament ħadu 

pożizzjonijiet b'saħħithom li fuqhom l-EDPS ser ikun jista' jiddependi kemm fuq il-kompiti 

ta' konsulenza tiegħu jew tagħha kif ukoll fir-rwol superviżorju (ara Q 3). 

L-aħħar sfida li qed jiffaċċja l-EDPS ġejja mir-rwol tiegħu jew tagħha bħala superviżur tal-

istituzzjonijiet Ewropej. L-EDPS għandu jkun kontrollur prevedibbli, ġust u kredibbli. Għal 

dan il-għan, jeħtiġlu jkompli jappoġġja l-konformità tal-istituzzjonijiet Ewropej, jappoġġahom 

fil-proċess ta' maturazzjoni tagħhom, pereżempju billi joffrilhom strumenti ġodda ta' 

responsabbiltà, bħall-mudelli ta' sottokuntrattar, jew għodod ta' awtovalutazzjoni, gwidi 

tematiċi prattiċi, u taħriġ fil-fond fiċ-ċibersigurtà. L-EDPS jeħtieġ ukoll li jżid il-kompetenza 

tiegħu rigward il-kapaċità tiegħu stess li jwettaq verifiki fuq il-post u f'oqsma li jirrikjedu 

kompetenzi speċifiċi. Jiena konxju ta' dan minħabba li waqqaft is-servizz ta' kontroll tas-

CNIL. Fl-aħħar nett, l-EDPS se jkollu jippubblika l-programm annwali ta' kontrolli tiegħu 

u jirrapporta dwar l-eżekuzzjoni tiegħu, partikolarment fir-rigward tal-Parlament. Dan 

jgħodd ukoll għall-kredibilità tiegħu, kemm fl-Unjoni, kif ukoll barra minnha.  

Sabiex jindirizza dawn l-isfidi, il-EDPS ser jeħtieġ l-appoġġ sħiħ tal-Parlament sabiex jikseb 

żieda fir-riżorsi tiegħu, li għadhom insuffiċjenti meta jitqiesu l-kompiti u l-isfidi tiegħu. 

3. Kif biħsiebek tissodisfa r-rwol li l-EDPS ġie legalment attribwit rigward is-superviżjoni 

tal-aġenziji tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni u x'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar l-

iskambji ta' data personali minn u lejn l-aġenziji tal-ĠAI, speċifikament rigward is-

superviżjoni ta' trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi? 

Sabiex jissorvelja b'mod effettiv l-ipproċessar tad-data tal-aġenziji ġudizzjarji u tal-pulizija 

Ewropej, ikun preferibbli li wieħed ikun jaf il-funzjonament tas-sistema tal-ġustizzja 

penali, tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji u tas-servizzi responsabbli mill-ġlieda kontra l-

kriminalità. F'dan ir-rigward, jidhirli li l-esperjenza tiegħi mal-Kummissjoni dwar il-liġijiet tal-

Assemblea Nazzjonali u s-CNIL (l-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Data Franċiża) hija 

partikolarment rilevanti.  

Fil-Kummissjoni dwar il-liġijiet kont responsabbli mid-dritt penali, għall-kontroll tal-baġit tal-

amministrazzjoni tal-ħabs u għad-dritt dwar id-data personali. F'dan il-qafas, ħdimt għal 7 snin 

sħaħ fuq il-leġiżlazzjoni kriminali kollha, inkluż il-ħolqien ta' bażi ta' data u arranġamenti ta' 

monitoraġġ tal-atturi ta' abbużi sesswali serji (il-fajl "FIJAIS").  

F'dak li għandu x'jaqsam mas-CNIL, din kienet għal żmien twil waħda mill-ftit awtoritajiet tal-

protezzjoni tad-data fl-Ewropa li kellha l-kompetenza tal-kontroll a priori u a posteriori fuq 

fajls tal-pulizija u ġudizzjarji. Huwa għalhekk li, bħala Segretarju Ġenerali, fl-2008 u fl-2009, 

jien organizzajt l-ewwel analiżi ġenerali tal-fajl tal-pulizija ġudizzjarja (is-"STIC") taħt il-

kontroll tal-prosekuturi tal-Istat kompetenti. Fiż-żmien ta' din l-analiżi, is-STIC kienet tinkludi 

data dwar 36 miljun persuna. Din l-analiżi ħadet aktar minn sena, involviet 19-il ispezzjoni fuq 

il-post, intbagħtu kwestjonarji lil 34 qorti li kienu jirrappreżentaw 50 % tal-attività penali 

mwettqa fi Franza, kif ukoll saru talbiet tekniċi dwar il-miżuri ta' sigurtà u traċċabbiltà tal-

konnessjonijiet. Barra minn hekk, id-dritt tal-aċċess tal-persuni għall-ipproċessar tad-data mill-

pulizija kien sussegwentement eżerċitat esklużivament b'mod magħruf bħala "indirett", jiġifieri 

li s-CNIL eżerċitat dan id-dritt f'isem l-applikant, kif inhu wkoll possibbli għall-EDPS skont l-

Artikolu 84 tar-Regolament Nru 2018/1725. Din l-esperjenza unika ta' monitoraġġ u ta' 
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eżerċizzju tad-dritt ta' aċċess indirett (kważi 4 000 talba kull sena lis-CNIL) ser tkun 

partikolarment utli għalija bħala EDPS. 

Fil-fatt, l-EDPS huwa involut f'qafas legali kumpless li ser jevolvi matul il-mandat li jmiss 

tiegħu. Minkejja l-adozzjoni tar-Regolament 2018/1725 u l-Kapitolu IX tiegħu, is-setgħat tal-

EDPS għadhom varjabbli peress li huma bbażati fuq għadd ta' strumenti legali speċjali. Dan 

huwa l-każ tal-ipproċessar tad-data operazzjonali mwettaq mill-Europol, mill-Eurojust jew 

mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Is-setgħat tal-EDPS huma differenti, peress li 

ma jistax jimponi multa amministrattiva jew jordna s-sospensjoni tal-flussi tad-data 

internazzjonali jew iwissi lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Lanqas ma jista' 

jimponi fuq il-Eurojust u fuq l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew projbizzjoni fuq l-

ipproċessar, għall-kuntrarju tal-Europol.  

Madankollu, is-sistemi legali fis-seħħ issa jippermettu lill-EDPS jeżerċita kontroll esiġenti 

fuq dawn l-aġenziji, li huwa assolutament essenzjali fid-dawl tar-riskji inerenti fl-

ipproċessar ta' tali data u fid-dawl tal-prospettiva tal-interoperabbiltà ta' ċerti sistemi ta' 

informazzjoni. Huwa fil-każ tat-trasferimenti ta' data, b'mod partikolari lejn pajjiżi terzi, li r-

riskji huma l-ogħla u li l-kontrolli għandhom isiru bl-akbar rigorożità. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni 

ta' adegwatezza adottata mill-Kummissjoni skont id-Direttiva 2016/680, ir-rwol tal-EDPS se 

jkun kruċjali.  

Dan il-kontroll huwa diġà fis-seħħ fir-rigward tal-ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi 

dwar trasferimenti ta' data mill-Europol. Dan jeħtieġ li jkompli b'livell kostanti ta' esiġenza. Fir-

rigward tal-Eurojust u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, il-Kontrollur se jkollu 

juża s-setgħa ta' kontroll mogħtija lilu biex jiżgura li t-trasferimenti ta' data jsiru skont ir-

regoli stabbiliti fir-regolamenti rilevanti u f'konformità mar-rekwiżiti tal-QĠUE. Ir-riskju 

li d-data trażmessa tintuża għal skopijiet ulterjuri fil-pajjiżi terzi huwa reali u għandu jsir 

kontroll strett f'dan ir-rigward. 

Sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-sistemi ta' kontroll u għaldaqstant, id-dgħajfien tal-

livell tal-protezzjoni tad-data tal-individwi f'dan il-qasam sensittiv, l-Artikolu 98 tar-

Regolament (KE) Nru 2018/1725 jipprevedi "klawżola ta' rieżami" (mhux aktar tard mit-

30 ta' April 2022). Din il-klawsola titlob lill-Kummissjoni teżamina t-testi speċjali, tiżgura li 

jkunu kompatibbli mad-Direttiva 2016/680, u tidentifika kwalunkwe diverġenza li setgħet 

wasslet għal din il-frammentazzjoni. Hawnhekk, ir-rwol tal-EDPS se jkun deċiżiv sabiex 

jipprovdi feedback u jagħti pariri lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Parlament.  

Għal dan il-għan, jidhirli li huwa essenzjali li l-EDPS:  (ii)ikabbar il-kompetenza u r-riżorsi 

disponibbli tiegħu biex iwettaq verifiki fuq il-post; (iii)jiżviluppa koordinazzjoni dettaljata 

mal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data fid-dawl tan-natura "mħallta" tad-data 

pproċessata minn dawn l-aġenziji; (iv)jirrapporta b'mod aktar espliċitu u separat id-dmirijiet ta' 

sorveljanza tiegħu u (v) jiżviluppa għodod ta' appoġġ u ta' konformità ddedikati 

f’kollaborazzjoni mat-timijiet ta’ dawn l-aġenziji.  

 


