
 

 1 

Seminari per a periodistes 
 

sobre la reforma a la UE del tractament de  
dades personals i la seva lliure circulació  

 
Dimarts 14 de maig de 2013, 14:00 - 17:30 

Dimecres 15 de maig de 2013, 10:00 - 13:30  
Sala 4B001, Edifici Paul Henri Spaak  

 
Parlament Europeu, Brussel·les 

 
 

 
Dimarts 14 de maig de 2013 
 
 
13:30 

 
Arribada i registre 
Edifici Altiero Spinelli, entrada per Agora Simone Veil 
 

 
14:00 - 14:30 

 
Obertura - Presentació del seminari 
Yannis Darmis i Paula Fernández-Hervás, Servei de Premsa del Parlament Europeu 
 
Introducció al Parlament Europeu 
La presa de decisions a la Unió Europea i el paper de l'Eurocambra 
Jack Blackwell, representant del Servei de Premsa 
 

 
14:30 - 15:15 

 
La reforma la protecció de dades a la UE: Sessió in troductòria sobre la legislació 
(off-the-record) 
 
Sessió tècnica: propostes de la Comissió Europea, procediments i estat de la qüestió a la comissió 
de Llibertats Civils, Justícia i Afers d'Interior del Parlament Europeu 
 

• Jose Manuel De Frutos Gomez, representant de la secretaria de la comissió de Llibertats 
Civils, Justícia i Afers d'Interior; 

• Natalia Dasilva, representat del Servei de Premsa de la comissió de Llibertats Civils, Justícia 
i Afers d'Interior. 

 
Modera Doichin Cholakov, representant del Servei de Premsa del Parlament Europeu 
 

 
15:15 - 17:30 

 
Punt de vista dels grups d'interès: debat amb torn de preguntes 
 
Modera Claire Davenport, corresponsal a Brussel·les de Reuters 
 
Hauria de tenir "dret a ser oblidat" a la xarxa? 

• Erika Mann, directora general de Facebook a Bèlgica; 
• Jérémie Zimmermann, portaveu de La Quadrature du Net, grup de defensa francès pels 

drets i les llibertats a la xarxa dels ciutadans. 
 
Límits i conseqüències del profiling o perfilització 

• Kimon Zorbas, vicepresident de Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe, organització 
d'empreses de publicitat que desenvolupa estàndards industrials, realitza investigacions i 
proporciona suport legal per a la indústria de la publicitat online; 

• Joe McNamee, representant de European Digital Rights (EDRI), grup de defensa 
internacional sobre la privacitat i drets civils amb seu a Brussel·les. 
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L'accés a dades personals i la seva eliminació a l'era d'Internet, què ha canviat? 

• Sébastien de Brouwer, director executiu de l'àrea Jurídica, Econòmica i Social de la 
European Banking Federation; 

• Núria Rodríguez, experta legal de European Consumers' Organisation (BEUC). 
 

 
17:30 
 
 

 
Fi de la primera sessió del seminari  
Recepció 
 

 
Dimecres 15 de maig de 2013 
 
 
10:00 - 11:00 

 
La reforma la protecció de dades a la UE: Punts de vista de la Comissió Europea, el 
Supervisor Europeu de Protecció de Dades i la Presi dència Irlandesa, amb torn de preguntes 

• Richard Szostak, membre responsable per a la protecció de dades al gabinet de la 
vicepresidenta i comissària de Justícia, Drets Fonamentals i Ciutadania, Viviane Reding; 

• Hielke Hijmans, cap de la unitat de Política i Consulta del Supervisor Europeu de Protecció 
de Dades. 

 
Modera Jack Blackwell, representant del Servei de Premsa del Parlament Europeu 

 
11:00 - 13:15 

 
La reforma la protecció de dades a la UE: La perspe ctiva política del Parlament 
Intercanvi d'opinions amb els eurodiputats ponents amb torn de preguntes 
 

• Eurodiputat Jan Philipp Albrecht  (Verds/Aliança Lliure Europea, Alemanya), ponent per al 
reglament general de protecció de dades1;  

• Eurodiputat Dimitrios Droutsas  (Socialistes i Demòcrates, Grècia), ponent per a la directiva 
general de protecció de dades2; 

• Eurodiputat Axel Voss  (Partit Popular Europeu, Alemanya), ponent per a l'opinió de la 
comissió d'Afers Jurídics; 

• Eurodiputat Seán Kelly  (Partit Popular Europeu, Irlanda), ponent per a l'opinió de la 
comissió d'Indústria, Investigació i Energia; 

• Eurodiputada Sophia in't Veld  (Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa, Països 
Baixos), ponent a l'ombra; 

• Eurodiputat Timothy Kirkhope (Conservadors i Reformistes Europeus, Regne Unit), ponent 
a l'ombra; 

• Eurodiputada Marie-Christine Vergiat  (Grup Confederal de l'Esquerra Unitària Europea / 
Esquerra Verda Nòrdica, França); 

• Eurodiputat Gerard Batten  (Europa de la Llibertat i de la Democràcia, Regne Unit). 
 

Modera Michel Plumley, representant del Servei de Premsa del Parlament Europeu 
 

 
13:15 - 13:30 
 
 

 
Observacions finals 

• Eurodiputat Jan Philipp Albrecht (Verds / Aliança Lliure Europea, Alemanya), ponent per al 
reglament general de protecció de dades. 

 
 
13:30 
 
 

 
Fi del seminari 
Recepció 

                                                 
1 L'informe Albrecht inclou totes les bases de dades independentment del sector (Internet, bases de dades d'universitats o centres hospitalaris, per 
exemple). 
 
2 L'informe Droutsas cobreix bases de dades policials i judicials i se centra en la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades 
personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o execució de 
sancions penals, i la lliure circulació d'aquestes dades. 
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* Alguns ponents estan pendents de confirmació 

** El seminari comptarà amb interpretació al castel là 
 
 
 
 

 
Contacte:  
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
Sergi Barrera, responsable de Premsa 

 : +34 93 272 20 44; : +34 679 896 498  

: sergi.barrera@europarl.europa.eu  

: www.europarlbarcelona.eu : @Europarl_CAT 
 

 


