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IL-PROTEZZJONI TAD-DATA PERSONALI

Il-protezzjoni tad-data personali u r-rispett għall-ħajja privata huma drittijiet fundamentali
importanti. Il-Parlament Ewropew dejjem insista fuq il-ħtieġa li jkun hemm bilanċ bejn it-
tisħiħ tas-sigurtà u s-salvagwardja tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-protezzjoni tad-data
u l-privatezza. Ir-riforma tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data ser issaħħaħ id-drittijiet taċ-
ċittadini, tagħtihom iktar kontroll fuq id-data tagħhom u tiżgura li l-privatezza tagħhom tibqa'
tiġi protetta fl-era diġitali.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);
l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

L-OBJETTIVI

L-Unjoni trid tiżgura li d-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-data, li huwa minqux fil-Karta
tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, ikun applikat b'mod konsistenti. Il-pożizzjoni tal-UE dwar
il-protezzjoni tad-data personali jeħtieġ li tissaħħaħ fil-kuntest tal-politiki kollha tal-UE, inklużi
l-infurzar tal-liġijiet u l-prevenzjoni tal-kriminalità, kif ukoll fir-relazzjonijiet internazzjonali,
speċjalment f'soċjetà globali kkaratterizzata minn bidla teknoloġika rapida.

IL-KISBIET

A. Il-qafas istituzzjonali
1. It-Trattat ta' Lisbona
Qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data
fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (AFSJ) kienet maqsuma bejn l-ewwel pilastru (il-
protezzjoni tad-data għal skopijiet privati u kummerċjali, bl-użu tal-metodu Komunitarju) u t-
tielet pilastru (il-protezzjoni tad-data għal finijiet ta' infurzar tal-liġi, fil-livell intergovernattiv).
Għaldaqstant, il-proċessi għat-teħid ta' deċiżjonijiet fiż-żewġ oqsma kienu jsegwu regoli
differenti. L-istruttura tal-pilastri spiċċat bit-Trattat ta' Lisbona, li jipprovdi bażi aktar b'saħħitha
għall-iżvilupp ta' sistema għall-protezzjoni tad-data aktar ċara u effikaċi filwaqt li, fl-istess ħin,
jistipula setgħat ġodda għall-Parlament, li sar koleġiżlatur. L-Artikolu 16 tat-TFUE jipprevedi
li l-Parlament u l-Kunsill jistabbilixxu regoli li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u
l-aġenziji tal-Unjoni, kif ukoll mill-Istati Membri meta jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta'
applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni.
2. Il-linji gwida strateġiċi fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja
Wara l-Programmi ta' Tampere u tal-Aja (ta' Ottubru 1999 u Novembru 2004, rispettivament),
f'Diċembru 2009, il-Kunsill Ewropew approva l-programm pluriennali rigward l-AFSJ għall-
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perjodu 2010-2014, magħruf bħala l-programm ta' Stokkolma. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta'
Ġunju 2014, il-Kunsill Ewropew iddefinixxa l-linji gwida strateġiċi għall-ippjanar leġiżlattiv
u operattiv għas-snin li ġejjin fl-AFSJ, skont l-Artikolu 68 tat-TFUE. Wieħed mill-objettivi
ewlenin hu li titjieb il-protezzjoni tad-data personali fl-UE. Ser isir rieżami ta' nofs it-terminu
tal-linji gwida fl-2017.
B. Strumenti leġiżlattivi prinċipali dwar il-protezzjoni tad-data
1. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE
L-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE jirrikonoxxu r-rispett għall-ħajja
privata u l-protezzjoni tad-data personali bħala drittijiet fundamentali relatati ferm iżda distinti.
Il-Karta hija integrata fit-Trattat ta' Lisbona u hija legalment vinkolanti fuq l-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni Ewropea, u fuq l-Istati Membri meta jkunu qegħdin jimplimentaw id-dritt tal-
UE.
2. Il-Kunsill tal-Ewropa
a. Il-Konvenzjoni 108 tal-1981
Il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 108 tat-28 ta' Jannar 1981 għall-Protezzjoni ta' Individwi
fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali hija l-ewwel strument internazzjonali
legalment vinkolanti li ġie adottat fil-qasam tal-protezzjoni tad-data. L-iskop tagħha hu "li jiġi
żgurat ... għal kull individwu ... ir-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tiegħu u
b'mod partikolari d-dritt tiegħu għall-privatezza, fir-rigward tal-ipproċessar awtomatiku ta' data
personali".
b. Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB)
L-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni tal-4 ta' Novembru 1950 għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali jistabbilixxi d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u tal-
familja: "Kulħadd għandu d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata tiegħu u tal-familja tiegħu, ta' daru
u tal-korrispondenza tiegħu".
3. Strumenti leġiżlattivi attwali tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data
Bħala konsegwenza tal-istruttura l-antika tal-pilastri, bħalissa hemm fis-seħħ diversi strumenti
leġiżlattivi. Dawn jinkludu strumenti preċedenti tal-ewwel pilastru bħad-Direttiva 95/46/KE
dwar il-protezzjoni tad-data, id-Direttiva 2002/58/KE dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni
elettronika (modifikata fl-2009), id-Direttiva 2006/24/KE dwar iż-żamma tad-data (iddikkjarata
invalida mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fit-8 ta' April 2014 minħabba l-interferenza
serja tagħha fil-ħajja privata u l-protezzjoni tad-data), u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar
l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità (attwalment qed tiġi
eżaminata proposta ġdida), kif ukoll l-istrumenti preċedenti tat-tielet- pilastru bħad-Deċiżjoni
Qafas tal-Kunsill ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas
tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali. Huwa mistenni li dalwaqt
ser jidħol fis-seħħ qafas ġuridiku komprensiv ġdid dwar il-protezzjoni tad-data fil-livell tal-UE
(ara isfel).
a. Id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data (95/46/KE) – li għandha tiġi revokata
f'Mejju 2018
Id-Direttiva 95/46/KE tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data hija l-leġiżlazzjoni
ewlenija dwar il-protezzjoni tad-data personali fl-UE. Id-Direttiva tistipula regoli ġenerali
dwar il-leġittimità tal-ipproċessar ta' data personali, tistabbilixxi d-drittijiet tas-suġġetti tad-
data u tipprevedi għal awtoritajiet superviżorji nazzjonali u indipendenti. Id-Direttiva tistipula
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li informazzjoni personali tista' tiġi pproċessata biss jekk il-persuna kkonċernata tkun tat il-
kunsens espliċitu tagħha għall-ipproċessar tad-data u tkun ġiet infurmata minn qabel dwar dan.
b. Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/977/ĠAI – li għandha tiġi revokata f'Mejju 2018
Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni
ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji
kriminali tirregola l-protezzjoni tad-data f'dak li qabel kien it-tielet pilastru. Dan huwa settur
li mhuwiex kopert mid-Direttiva 95/46/KE, li tapplika għall-ipproċessar ta' data personali
f'dak li qabel kien l-ewwel pilastru. Id-Deċiżjoni Qafas tapplika biss għal data tal-pulizija u
dik ġudizzjarja skambjata bejn l-Istati Membri, l-awtoritajiet tal-UE u sistemi assoċjati, u ma
tinkludix data interna.
4. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) huwa awtorità ta' sorveljanza
indipendenti li tiżgura li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-
rigward tal-protezzjoni tad-data kif ġew stabbiliti fir-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Data
(ir-Regolament (KE) Nru 45/2001). Id-dmirijiet ewlenin tal-KEPD huma s-superviżjoni, il-
konsultazzjoni u l-kooperazzjoni. Il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 huwa korp konsultattiv
indipendenti dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza, stabbilit skont l-Artikolu 29 tad-
Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data. Huwa magħmul minn rappreżentanti mill-awtoritajiet
nazzjonali tal-UE għall-protezzjoni tad-data, il-KEPD u l-Kummissjoni. Dan il-grupp joħroġ
rakkomandazzjonijiet, opinjonijiet u dokumenti ta' ħidma. Il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29
ser ikun sostitwit mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data skont ir-Regolament Ġenerali
dwar il-Protezzjoni tad-Data.
5. Ir-Riforma tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Data – li għandha tiġi applikata minn
Mejju 2018
Fil-25 ta' Jannar 2012, il-Kummissjoni ppubblikat pakkett leġiżlattiv wiesa' biex tirriforma l-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data. Ir-riforma għandha l-għan li tissalvagwardja
d-data personali fl-UE kollha, iżżid il-kontroll tal-utenti fir-rigward tad-data tagħhom u tnaqqas
l-ispejjeż għan-negozji. Il-progress teknoloġiku u l-globalizzazzjoni biddlu b'mod profond
il-mod li bih tinġabar id-data, kif ukoll l-aċċess għaliha u l-użu tagħha. Barra minn hekk,
it-28 Stat Membru implimentaw ir-regoli tal-1995 b'mod differenti. Liġi unika ser twarrab il-
frammentazzjoni attwali u l-piżijiet amministrattivi għoljin. Dan ser jgħin biex tissaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumatur fis-servizzi online, u tagħti spinta tant meħtieġa lit-tkabbir, l-impjiegi u
l-innovazzjoni fl-Ewropa. F'Diċembru 2015, il-Parlament (fil-livell ta' kumitat) u l-Kunsill (fil-
livell ambaxxatorjali) laħqu qbil dwar ir-regoli ġodda għall-protezzjoni tad-data, wara kważi
tliet snin ta' negozjati fit-tul. Ir-regoli l-ġodda kienu ppubblikati f'April 2016 u ser japplikaw
minn Mejju 2018:
— ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016

dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar
il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament Ġenerali
dwar il-Protezzjoni tad-Data);

— id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016
dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-identifikazzjoni
jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-
moviment liberu ta' tali dejta, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI.
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IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament dejjem insista fuq il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ bejn it-tisħiħ tas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-privatezza u tad-data personali. Huwa adotta diversi riżoluzzjonijiet dwar dawn
il-kwistjonijiet sensittivi, li jindirizzaw speċifikament it-tfassil tal-profil etniku u razzjali, id-
Deċiżjoni tal-Kunsill ta' Prüm dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transfruntiera, fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità transfruntiera, l-użu ta' skenners tal-ġisem biex tissaħħaħ is-sigurtà
tal-avjazzjoni, il-bijometrija fir-rigward tal-passaporti u istruzzjonijiet konsulari komuni, il-
ġestjoni tal-fruntieri, l-internet u l-estrazzjoni tad-data.
Il-Parlament uża dawn is-setgħat fi Frar 2010 meta rrifjuta l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehim
tal- Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTP) (preċedentement
magħruf bħala l-ftehim SWIFT) dwar trasferimenti tad-data tal-banek lill-Istati Uniti tal-
Amerka għal skopijiet tal-ġlieda kontra t-terroriżmu. Wara l-adozzjoni tar-riżoluzzjoni tal-
Parlament tat-8 ta' Lulju 2010, il-ftehim TFTP daħal fis-seħħ f'Awwissu 2010. F'Lulju 2011 il-
Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar l-għażliet ewlenin għall-istabbiliment ta' Sistema
Ewropea ta' Traċċar ta' Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTS tal-UE), li dwarha l-Parlament
esprima xi dubji. F'Novembru 2013, il-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li f'dan l-istadju
ma tippreżentax proposta għal TFTS tal-UE.
Kwistjoni oħra ta' importanza kruċjali hija l-ftehim dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri
(PNR) bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' data PNR bejn
trasportaturi bl-ajru u d-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti. Wara li l-Parlament ta l-
approvazzjoni tiegħu, f'April 2012 il-Kunsill adotta deċiżjoni dwar il-konklużjoni tal-ftehim il-
ġdid, li ssostitwixxa l-ftehim PNR preċedenti UE-Stati Uniti li kien ġie applikat provviżorjament
mill-2007.
Fi Frar 2011 il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal direttiva dwar l-użu ta' data tal-PNR
għall-prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u delitti
gravi (PNR tal-UE). F'Ġunju 2013, fil-plenarja l-Parlament iddeċieda li jirreferi l-kwistjoni
lura lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE), li f'April 2013 ivvota
kontra l-proposta dwar PNR tal-UE, fejn ikkontesta l-proporzjonalità u l-konformità tagħha
mad-drittijiet fundamentali. Wara l-attakki terroristiċi tal-2015 f'Pariġi u tħassib ġdid dwar
theddid possibbli lis-sigurtà interna tal-UE maħluqa mill-"ġellieda barranin", id-dibattitu dwar
il-proposta PNR tal-UE kiseb momentum ġdid. F'Diċembru 2015, il-Parlament (fil-livell
ta' kumitat) u l-Kunsill (fil-livell ambaxxatorjali) laħqu soluzzjoni ta' kompromess dwar
din il-kwistjoni sensittiva. Id-Direttiva (UE) 2016/681 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-27 ta' April 2016 dwar l-użu ta' data tar-reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u kriminalità
serja ser ikollha tiġi trasposta fid-dritt nazzjonali sal-25 ta' Mejju 2018.
Il-Parlament ser ikun involut fl-approvazzjoni (skont il-proċedura ta' approvazzjoni) ta' ftehim
qafas legalment vinkolanti mal-Istati Uniti tal-Amerka dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-
protezzjoni tad-data, magħruf bħala l-"Ftehim Komprensiv" ("Umbrella Agreement"). L-għan
hu li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni ta' informazzjoni personali li tiġi trasferita fil-qafas
tal-kooperazzjoni transatlantika fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata. L-
iffirmar tal-Att ta' Rimedju Ġudizzjarju mill-President Obama fi Frar 2016 witta t-triq għall-
iffirmar tal-Ftehim Komprensiv UE-Stati Uniti fit-2 ta' Ġunju 2016. B'mod parallel, it-"Tarka
tal-Privatezza UE-Stati Uniti" ġiet stabbilita sabiex tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-data
għal trasferimenti ta' data kummerċjali. It-Tarka tal-Privatezza tirrifletti r-rekwiżiti stabbiliti
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fis-sentenza tagħha ta' Ottubru 2015, li ddikjarat il-qafas
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antik tal-"Isfera ta' Sikurezza" (standards volontarji tal-protezzjoni tad-data għal kumpaniji
mhux tal-UE li jittrasferixxu d-data personali taċ-ċittadini tal-UE lejn l-Istati Uniti) bħala
invalidu. Il-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni skont id-Direttiva 95/46/
KE dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni pprovduta mit-Tarka tal-Privatezza UE-Stati Uniti
fit-12 ta' Lulju 2016, u daħlet fis-seħħ b'mod immedjat. Mill-1 ta' Awwissu 2016, il-kumpaniji
jkunu jistgħu jiffirmaw it-Tarka tal-Privatezza mad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti,
li mbagħad jivverifika li l-politiki ta' privatezza tagħhom jikkonformaw ma' standards għoljin
tal-protezzjoni tad-data meħtieġa mit-Tarka tal-Privatezza. Il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tiegħu
tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-flussi ta' data transatlantiċi, laqa' l-isforzi biex jinkiseb titjib
sostanzjali tat-Tarka tal-Privatezza meta mqabbel mad-Deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza, li
hija ssostitwiet, u esprima xi kritika.
Fit-12 ta' Marzu 2014, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar il-programm ta' sorveljanza NSA
tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'bosta Stati Membri u dwar l-impatt tagħhom fuq id-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u fuq il-kooperazzjoni transatlantika fir-rigward tal-
Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Din ir-riżoluzzjoni kkonkludiet inkjesta ta' sitt- xhur mill-
Parlament dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE, wara li f'Ġunju 2013
saru rivelazzjonijiet dwar allegat spjunar mill-Istati Uniti u minn ċerti pajjiżi tal-UE. F'din ir-
riżoluzzjoni, il-Parlament talab is-sospensjoni tal-prinċipji tal-privatezza tal-Isfera ta' Sikurezza
u tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu. Fid-29 ta' Ottubru 2015,
il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar is-segwitu għar-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014
dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE, li fiha huwa jtenni t-talba tiegħu
għas-sospensjoni tad-Deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza, u tal-Programm dwar ir-Rintraċċar
tal-Finanzjament tat-Terroriżmu.
Il-Parlament kien involut fl-approvazzjoni tar-riforma dwar il-protezzjoni tad-data, skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja (ara t-taqsima preċedenti). Ir-regoli l-ġodda dwar il-protezzjoni
tad-data ser isaħħu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini fl-era diġitali u jiffaċilitaw in-negozju
billi jissimplifikaw ir-regoli għall-kumpaniji fis-suq uniku diġitali.
Kristiina Milt
10/2017
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