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Изслушване на кандидата г-н Войчех Рафал ВЕВЮРОВСКИ 

1. Бихте ли описали, моля, причините, поради които се кандидатирате за този пост, 

и защо считате, че сте подходящ кандидат за него?  

Когато представих кандидатурата си за помощник-надзорник на комисията LIBE пред 

2014 г., аз поясних своите ценности, които стоят в основата на моя ангажимент за защита 

на основните права в ЕС. Израснал съм в една недемократична държава в период на 

големи политически сътресения. Никога няма да забравя въздействието на „държавата 

на надзора“ и военното положение върху живота на обикновените хора: смразяващото 

действие на съзнанието, че личната кореспонденция и телефонните разговори редовно 

се проверяват от органите на властта в името на „сигурността“ и за „доброто на 

обществото“.  Оценявам въз основа на собствения си опит ценността и крехкостта на 

личната свобода и личното достойнство. 

Днес, пет години по-късно, тези ценности остават същите. Но освен това сега 

притежавам и безценен опит в прилагането на тези ценности от позицията на 

ръководството на една институция на ЕС. Правилата за защита на личните данни в ЕС 

съществуват не само за да гарантират на отделния човек справедливо отношение с 

проява на уважение към него; те също така имат за цел да поощряват европейския 

обществен интерес като цяло, по-специално чрез изграждане на доверие в интегритета 

на вътрешния пазар на ЕС. Поради това за мен е голяма привилегия да удовлетворявам 

исканията на хората, които имат причина да предявят жалба срещу начина, по който 

орган на ЕС е третирал техните лични данни, и да образовам ръководителите на тези 

органи как да носят отговорност за своите действия – а това е ключов компонент от 

Общия регламент относно защитата на данните и Регламент 2018/1725. 

По време на досегашната си кариера съм работил в частния сектор и съм се занимавал с 

извличане на данни и откриване на корелации между набори от данни. В продължение 

на 25 години опит съм се занимавал с въпроси на управлението на информацията от 

научна гледна точка, но също така над десет години съм работил в областта на 

прилагането на принципите му на място в националните обществени служби. 

В началото на 2015 г., през първите 100 дни от нашия мандат, Джовани Бутарели и аз 

разработихме стратегия с три основни направления за приспособяване на защитата на 
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данните към цифровата ера, за изграждане на глобални партньорства и отваряне на нова 

глава в защитата на данните в ЕС. Това беше идеалната подготовка за мен за издигането 

на водещата роля на нашия орган на ново ниво, изграждайки интелигентна и 

новаторска публична администрация. Възнамерявам да давам водещ пример и да 

използвам полезните взаимодействия, с които разполага ЕНОЗД със своето единствено 

по рода си място в сърцето на институционалната архитектура на ЕС, както и общността, 

работеща в областта на защитата на данните. Възнамерявам да използвам това 

привилегировано положение, за да помогна за решаването на социалните и техническите 

предизвикателства през третото десетилетие на 21-ви век. Това ще бъде моят начин да 

служа на идеята за Европа. 

И накрая, разбирането и разясняването на последствията от нововъзникващите 

технологии се превърна в основен елемент от ежедневното функциониране на ЕНОЗД. 

Не само като професионалист, но и като родител на две млади дъщери, които са 

представители на роденото през 21-ви век 

„цифрово поколение“, аз изпитвам ангажимент към това да гарантирам, че 

цифровизацията на обществото и икономиката служи на интересите на всеки отделен 

човек, и по-специално на бъдещите поколения. Под моето ръководство ЕНОЗД ще се 

занимава не само с изкуствения интелект или „интернет на предметите“, но също така 

ще може да разбере каква роля ще играе правото на неприкосновеност на личния живот 

в ерата на квантовата изчислителна технология, трансхуманизма, интерфейса между 

човек и компютър и повсеместното съхраняване на данни. 

2. Бихте ли описали визията си за бъдещето на органа, който ще трябва да 

ръководите като Европейски надзорник по защита на данните, включително 

потенциалните предизвикателства, които очаквате, и Вашите приоритети за този 

независим орган?  

По време на своето следване бях директор по въпросите на ИТ на  Европейската 

асоциация на студентите по право. Това вдъхнови в мен визията, изразена във 

„Философската декларация“ на асоциацията. „Справедлив свят, в който се зачита 

човешкото достойнство и културното многообразие“. Това не е само романтично 

чувство; тя представлява за мен движеща сила във всичките ми дейности, от началния 

ми опит в частния сектор и академичната дейност до службата ми в публичната 

администрация както на национално, така и на европейско равнище. Тази визия също 

така е източник на вярата ми в европейския проект. Твърдо съм убеден, че ЕНОЗД следва 

да допринася за изграждането на един справедлив свят. Принципите на правовата 

държава и човешкото достойнство следва да бъдат в центъра на вниманието, като никога 

не се забравя, че защитаваме не данните, а човека, с когото са свързани тези данни. Освен 

това, когато търсим глобални решения за защита на неприкосновеността на личния 

живот, следва да зачитаме културното многообразие на европейците, както и да се 

съобразяваме с културните и правните различия. 

Европейската администрация следва да бъде интелигентна и новаторска. Тя следва 

да е в състояние да приема нови технологии и бизнес модели и да ги използва 

включително с цел да направи защитата на данните по-интелигентна и модерна. По 

същия начин аз бих искал ЕНОЗД сам по себе си да бъде по-интелигентен: чрез 
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пълноценно използване на най-новите технологии, вслушване в мнението на широк 

диапазон от заинтересовани лица от промишлеността, гражданското общество и 

академичните среди относно „най-доброто и на-лошото в даден клас”, когато става дума 

за използването на лични данни, изграждане на прогресивна и динамична култура на 

управление и оценяване и поощряване на разнообразните таланти на хората, които 

работят за ЕНОЗД. Регламент 2018/1725 възложи на ЕНОЗД силен набор от 

изпълнителни правомощия, но също така и да съдейства и да разяснява на органите на 

ЕС отговорните практики в областта на защитата на данните в дух на отчетност. Ще 

използвам тези правомощия в пълна степен, без опасения или пристрастия, но с ясната 

цел да се постигне най-добрият резултат за защитата на отделните хора, която е 

основание за съществуването на ЕНОЗД. 

Европейското право – не само класическите законодателни актове за защита на личните 

данни, но и достиженията на правото на ЕС като цяло следва да представляват база за 

сравнение за всички нови правни уредби в света. Понастоящем ЕС оказва значително 

въздействие върху правната уредба на цифровата икономика, но не можем да приемаме 

тази позиция за даденост. Ако допуснем понижаване на нашите стандарти, държавите по 

света постепенно ще започнат да се обръщат към други модели, като например този на 

Китай, или модели, които вероятно ще възникнат през следващите пет години в Индия и 

Съединените щати. 

Практическите позиции на ЕНОЗД ще се градят на постиженията на моите 

предшественици. В този смисъл предлагам да се следва определена приемственост, но 

същевременно не можем да почиваме на лаврите си. По думите на Луис Карол 

„Трябва да тичаш с всички сили, за да останеш на едно място, а за да стигнеш до някъде, 

трябва да бягаш поне два пъти по-бързо“. 

Съзнавам специалната роля на ЕНОЗД в рамките на ЕКЗД, като член и доставчик на 

Секретариата, включително това да се гарантира, че през следващите пет години Общият 

регламент относно защитата на данните ще промени състоянието на тази област. Освен 

подкрепата за председателя на ЕКЗД посредством осигуряването на първокласни 

администратори и оборудване ще положа всички усилия в рамките на своите 

правомощия, за да подпомогна ЕКЗД в постигането на последователно и стриктно 

прилагане на Общия регламент относно защитата на данните в целия ЕС. 

На равнището на политиката ще предоставям на Парламента, както и на Съвета и на 

Комисията компетентни и обективни съвети за това как да се отговори на най-големите 

предизвикателства през следващите години, включително в областите на развитието и 

прилагането на системи на изкуствен интелект, разпознаването на биометрични данни и 

лица, блок-веригите, квантовата изчислителна технология и техниките за криптиране – 

за всяка от които правилата за защита на данните могат и следва да предоставят важни 

насоки. 

3. Как възнамерявате да изпълнявате задачата, възложена на ЕНОЗД от закона по 

отношение на надзора на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните 

работи, и какви са Вашите виждания относно обмена на лични данни от и към 

агенциите в областта на ПВР, по-специално по отношение на надзора на 

предаването на лични данни на трети държави? 
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Едно от основните предизвикателства пред реформата на защитата на данните в 

Европейския съюз през последните години беше да се реструктурират многобройните 

системи за надзор в предходния „Трети стълб“ на ЕС. Законодателят на ЕС постигна по-

нататъшно сближаване на разпоредбите относно предаването на данни за целите на 

правоприлагането от агенциите в областта на ПВР (посредством глава V от Директивата 

относно правоприлагането в областта на защитата на данните, глава IX от Регламент 

2018/1725, член 25 от Регламента за Eвропол, членове 56 – 59 от Регламента за Евроюст). 

Винаги съм се изказвал в подкрепа на постигането на по-голяма съгласуваност на 

тези разпоредби. Призовавал съм обаче и за това да се разреши известна гъвкавост, 

когато е необходимо да се защити разделението на властите на национално равнище (по-

специално независимостта на съдебната власт) или когато използването на различни 

инструменти за предаване на данни може да удовлетворява специфичните потребности 

на дадена агенция, за да упражнява тя своя мандат. Същевременно имам предвид и това, 

че срокът за прегледа на набора от съответното законодателство, определен в член 98 от 

Регламент 2018/1725, е 30 април 2022 г. Считам, че нашата цел следва да бъде да се 

обединят различните подходи, ако е възможно и като се вземат предвид 

специалните обстоятелства за всеки отделен случай. 

ЕНОЗД разполага с няколко инструмента за надзор на агенциите в областта на ПВР и за 

предоставяне на съвети на законодателя относно техните дейности по обработка на 

данните. Бидейки отговорен за надзора и прилагането в ЕНОЗД през последните четири 

години, аз имах възможността да тествам всички тези инструменти, включително 

съвети, препоръки и тяхното стриктно прилагане, без да се изключва при 

необходимост забраната на операции без подходящо правно основание. Подобни 

правила ще играят съществена роля в надзора на институции на ЕС като Евроюст и 

Европейската прокуратура. На практика дейностите на ЕНОЗД, засягащи Eвропол, не се 

различават твърде много от свързаните с другите агенции в областта на ПВР. Поради 

това бих желал да служа като надзорник на агенциите в областта на ПВР, като 

разглеждам призивите за оперативна съвместимост на системите и предаването на лични 

данни от страна на тези агенции към трети държави. По-специално имам за цел да се 

съсредоточа върху: 

а) законодателните консултации по член 42 от Регламент 2018/1725: 

(1) институционална защитна мярка, за да се гарантира съответствието с член 16 

от ДФЕС и членове 7 и 8 от Хартата, включително за международни 

споразумения за предаване на данни за целите на правоприлагането (вж. 

Становище на ЕНОЗД 2/2018 относно предаването на данни от Eвропол за 

държавите от Близкия изток и Северна Африка. 

(2) инструмент за насърчаване на съгласуваността на разпоредбите относно 

защитата на личните данни в различните правни актове на ЕС, включително 

разпоредбите относно предаването на лични данни към трети държави, 

б) надзора и осигуряването на прилагането на практика на правилата за защита на 

личните данни от институциите, органите и агенциите на ЕС; 

в) участието на ЕНОЗД в работата на Европейския комитет по защита на 

данните, на който е възложена задачата да осигури съгласувано прилагане на 

правилата на ЕС за защита на личните данни не само с Общия регламент за защита 
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на данните, но и с Директивата относно правоприлагането в областта на защитата 

на данните. 

Последната е от особено значение, тъй като агенциите в областта на ПВР получават по-

голямата част от своите оперативни лични данни от националните компетентни органи, 

които са предмет на Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на 

данните. Досега работата на ЕНОЗД в тази област беше ограничена. Под мое 

ръководство ЕНОЗД ще продължи да се стреми към по-нататъшни насоки във връзка с 

Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните за органите 

по правоприлагане. 


