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L-Emenda 41 titħassar minħabba li t-test tal-emenda li tinsab fih ġie trasferit għall-

Emenda 44. 

 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 

 

L-emenda 100 għandha taqra kif ġej: 

 

Emenda  100 

Proposta għal regolament 

Artikolu 69 m (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 69m 
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 Dritt ta' rettifika jew tħassir ta' data 

personali operazzjonali u restrizzjoni fuq 

l-ipproċessar 

 1. Kull suġġett tad-data għandu 

jkollu d-dritt li jikseb mingħand l-aġenziji 

u l-missjonijiet tal-Unjoni, mingħajr 

dewmien bla bżonn, ir-rettifika ta' data 

personali operazzjonali li tikkonċernah li 

ma tkunx preċiża. Filwaqt li jitqiesu l-

finijiet tal-ipproċessar, is-suġġett tad-data 

għandu d-dritt li jikseb il-kompletezza ta' 

data personali operazzjonali li ma tkunx 

kompluta, inkluż billi jipprovdi 

dikjarazzjoni supplimentari. L-aġenziji u 

l-missjonijiet tal-Unjoni għandhom 

iħassru d-data personali operazzjonali 

mingħajr dewmien bla bżonn u s-suġġett 

tad-data għandu jkollu d-dritt li jikseb 

mingħand l-aġenziji u l-missjonijiet tal-

Unjoni t-tħassir ta' data personali 

operazzjonali li tikkonċernah mingħajr 

dewmien bla bżonn meta l-ipproċessar 

jikser l-Artikoli 69b, 69c jew 69h, jew 

meta d-data personali operazzjonali trid 

titħassar bl-għan li tintlaħaq konformità 

ma' obbligu ġuridiku li għalih huma 

soġġetti l-aġenziji u l-missjonijiet tal-

Unjoni.  

Minflok it-tħassir, l-aġenziji tal-Unjoni 

għandhom jillimitaw l-ippproċessar meta:  

 (a) il-preċiżjoni tad-data personali 

operattiva tiġi kkontestata mis-suġġett 

tad-data u l-preċiżjoni jew l-impreċiżjoni 

tagħha ma tistax tkun aċċertata; jew 

 (b) id-data personali operattiva tkun 

trid tinżamm għal finijiet ta' evidenza. 

 2. Meta l-ipproċessar ikun ġie ristrett 

skont il-punt (a) tal-tieni subparagrafu 

tal-paragrafu 1, l-aġenziji u l-missjonijiet 

tal-Unjoni għandhom jinformaw lis-

suġġett tad-data qabel ineħħu r-

restrizzjoni tal-ipproċessar. Data ristretta 

għandha tiġi pproċessata biss għall-fini li 

tkun impediet it-tħassir tagħha. 

 3. L-aġenziji u l-missjonijiet tal-

Unjoni għandhom jinformaw lis-suġġett 
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tad-data bil-miktub bi kwalunkwe rifjut 

ta' rettifika jew tħassir ta' data personali 

operazzjonali jew restrizzjoni tal-

ipproċessar, u r-raġunijiet għar-rifjut. L-

aġenziji u l-missjonijiet tal-Unjoni jistgħu 

jirrestrinġu, għalkollox jew parzjalment, 

l-obbligu li tingħata tali informazzjoni 

safejn tali restrizzjoni tikkostitwixxi 

miżura meħtieġa u proporzjonata f'soċjetà 

demokratika, b'kont debitu għad-drittijiet 

fundamentali u tal-interessi leġittimi tal-

persuna fiżika kkonċernata sabiex: 

 (a) il-preċiżjoni tad-data personali 

operattiva tiġi kkontestata mis-suġġett 

tad-data u l-preċiżjoni jew l-impreċiżjoni 

tagħha ma tistax tkun aċċertata; jew 

 (b) ikun evitat preġudizzju għall-

prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u 

l-prosekuzzjoni ta' reati jew għall-

eżekuzzjoni ta' pieni kriminali; 

 (c) titħares is-sigurtà pubblika tal-

Istati Membri; 

 (d) titħares is-sigurtà nazzjonali tal-

Istati Membri; 

 (f) jitħarsu d-drittijiet u l-libertajiet 

ta' oħrajn. 

 4. L-aġenziji u l-missjonijiet tal-

Unjoni għandhom jinfurmaw lis-suġġett 

tad-data bil-possibilità li jressaq ilment 

quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data jew li jitlob rimedju 

ġudizzjarju quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 

tal-Unjoni Ewropea. 

 5. L-aġenziji u l-missjonijiet tal-

Unjoni għandhom jikkomunikaw ir-

rettifika ta' data personali operattiva 

mhux preċiża lill-awtorità kompetenti li 

mingħandha tkun oriġinat id-data 

personali operazzjonli mhux preċiża.  

 6. Meta d-data personali 

operazzjonali tkun ġiet rettifikata jew 

imħassra jew l-ipproċessar ikun ġie 

ristrett skont il-paragrafi 1, 2 u 3, l-

aġenziji u l-missjonijiet tal-Unjoni 

għandhom jinnotifikaw lir-riċevituri u 
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jinformawhom li għandhom jirrettifikaw 

jew iħassru d-data personali operazzjonali 

jew jirrestrinġu l-ipproċessar tad-data 

personali operazzjonali li taqa' taħt ir-

responsabilità tagħhom. 

 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 

 


