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Premessa M 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

M. billi l-Kummissjoni tiddikjara li r-

Regoli Supplementari jkunu legalment 

vinkolanti fuq kwalunkwe operatur tan-

negozju tal-immaniġġjar tal-informazzjoni 

personali li jirċievi data personali trasferita 

mill-UE abbażi ta' deċiżjoni ta' 

adegwatezza u għalhekk huwa meħtieġ li 

jikkonforma ma' dawk ir-regoli u 

kwalunkwe dritt u obbligu relatat, u li 

jkunu infurzabbli kemm mill-PPC kif ukoll 

mill-qrati Ġappuniżi; billi xi esperti 

Ġappuniżi jiddubitaw jekk ir-Regoli 

Supplementari humiex vinkolanti; 

M. billi r-Regoli Supplementari jkunu 

legalment vinkolanti fuq kwalunkwe 

operatur ekonomiku inkarigat mit-

trattament tal-informazzjoni personali li 

jirċievi data personali ttrasferita mill-UE 

abbażi ta' deċiżjoni ta' adegwatezza – u li 

allura jkun marbut li jirrispetta dawk ir-

regoli u kwalunkwe dritt u obbligu relatat – 

u jkunu infurzabbli kemm mill-PPC kif 

ukoll mill-qrati Ġappuniżi; 
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7. Jinnota li l-kamp ta' applikazzjoni 

materjali tal-konstatazzjoni tal-

adegwatezza mhuwiex definit biżżejjed fl-

Artikolu 1 tal-abbozz ta' deċiżjoni ta' 

implimentazzjoni, minħabba l-fatt li l-

APPI jeskludi mill-kamp ta' applikazzjoni 

materjali tiegħu diversi kategoriji ta' 

attivitajiet kummerċjali u ta' pproċessar; 

jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi aktar 

kjarifiki dettaljati dwar l-impatt ta' dawn 

l-esklużjonijiet fuq id-data personali tal-

UE ttrasferita fil-Ġappun u tispeċifika 

b'mod ċar – fl-Artikolu 1 tal-abbozz ta' 

deċiżjoni ta' implimentazzjoni – liema 

trasferimenti ta' data personali tal-UE 

huma koperti mid-deċiżjoni ta' 

adegwatezza, u tindika li għal 

trasferimenti ta' data personali permezz 

ta' pproċessar manwali, l-operazzjonijiet 

ta' pproċessar ikkonċernati jridu jkunu 

koperti meta jkunu soġġetti għal 

ipproċessar elettroniku ulterjuri fil-

Ġappun; 

7. Jinnota li l-kategoriji ta' attivitajiet 

kummerċjali u pproċessar li huma esklużi 

mill-kamp ta' applikazzjoni materjali tal-

APPI ġew espressament esklużi mill-kamp 

ta' applikazzjoni tal-konstatazzjoni tal-

adegwatezza; 
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17. Jinnota bi tħassib li, fir-rigward tal-

proċess deċiżjonali awtomatizzat u t-tfassil 

ta' profili, b'differenza mil-liġi tal-UE, la l-

APPI u lanqas il-Linji Gwida tal-PPC ma 

jinkludu dispożizzjonijiet legali, u li ċerti 

regoli settorjali biss jindirizzaw din il-

kwistjoni, mingħajr ma jipprovdu qafas 

legali ġenerali komprensiv bi 

protezzjonijiet sostanzjali u b'saħħithom 

kontra l-proċess deċiżjonali awtomatizzat u 

t-tfassil ta' profili; jistieden lill-

Kummissjoni turi kif dan huwa indirizzat 

fil-qafas Ġappuniż dwar il-protezzjoni 

tad-data b'tali mod li jiġi żgurat livell ta' 

protezzjoni ekwivalenti; iqis li dan huwa 

partikolarment rilevanti fid-dawl tal-

każijiet ta' tfassil ta' profili riċenti ta' 

Facebook/Cambridge Analytica; 

17. Jinnota bi tħassib li, fir-rigward tal-

proċess deċiżjonali awtomatizzat u t-tfassil 

ta' profili, b'differenza mil-liġi tal-UE, la l-

APPI u lanqas il-Linji Gwida tal-PPC ma 

jinkludu dispożizzjonijiet legali, u li ċerti 

regoli settorjali biss jindirizzaw din il-

kwistjoni, mingħajr ma jipprovdu qafas 

legali ġenerali komprensiv bi 

protezzjonijiet sostanzjali u b'saħħithom 

kontra l-proċess deċiżjonali awtomatizzat u 

t-tfassil ta' profili; ifakkar, madankollu, li 

dawn ir-regoli settorjali jirrigwardaw is-

setturi fejn dawn it-tipi ta' pproċessar 

huma l-aktar rilevanti fil-kuntest ta' 

trasferimenti internazzjonali, bħas-settur 

finanzjarju; 
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19. Iqis li fir-rigward tat-trasferimenti 

ulterjuri, għalkemm ir-regoli APPI u r-

Regoli Supplementari flimkien jiżguraw 

livell ta' protezzjoni ogħla minn dak 

mogħti mis-CBPR tal-APEC, is-soluzzjoni 

prevista mir-Regoli Supplementari, li 

tikkonsisti fl-obbligu ta' kunsens minn 

qabel min-naħa tas-suġġetti tad-data tal-UE 

għall-approvazzjoni tat-trasferiment 

ulterjuri lil parti terza f'pajjiż barrani hija 

nieqsa minn ċerti elementi essenzjali li 

jippermettu lis-suġġetti tad-data 

jifformulaw il-kunsens tagħhom, peress li 

ma tiddefinixxix espressament x'inhu 

kopert mill-kunċett ta' "informazzjoni dwar 

iċ-ċirkustanzi tat-trasferiment meħtieġa 

biex is-suġġett tad-data jieħu deċiżjoni 

dwar il-kunsens tiegħu", f'konformità mal-

Artikolu 13 tal-GDPR, pereżempju l-pajjiż 

terz tad-destinazzjoni tat-trasferiment 

ulterjuri; jinnota li, barra minn hekk, l-

abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni 

ma jispjegax il-konsegwenzi għas-suġġett 

tad-data jekk dan jirrifjuta li jagħti l-

kunsens għat-trasferiment ulterjuri tad-data 

personali tiegħu; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara 

jekk, fir-rigward tat-trasferimenti ulterjuri, 

is-soluzzjoni prevista mir-Regoli 

Supplementari, li tikkonsisti fl-obbligu ta' 

kunsens minn qabel min-naħa tas-suġġetti 

tad-data tal-UE għall-approvazzjoni tat-

trasferiment ulterjuri lil parti terza f'pajjiż 

barrani hija nieqsa minn ċerti elementi 

essenzjali li jippermettu lis-suġġetti tad-

data jifformulaw il-kunsens tagħhom, 

peress li ma tiddefinixxix espressament 

x'inhu kopert mill-kunċett ta' 

"informazzjoni dwar iċ-ċirkustanzi tat-

trasferiment meħtieġa biex is-suġġett tad-

data jieħu deċiżjoni dwar il-kunsens 

tiegħu", f'konformità mal-Artikolu 13 tal-

GDPR, pereżempju l-pajjiż terz tad-

destinazzjoni tat-trasferiment ulterjuri; 

jistieden lill-Kummissjoni tiċċara 

ulterjorment il-konsegwenzi għas-suġġett 

tad-data jekk dan jirrifjuta li jagħti l-

kunsens għat-trasferiment ulterjuri tad-data 

personali tiegħu; 
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23. Jinnota li, skont l-Att Ġappuniż 

dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni 

Personali miżmuma minn Organi 

Amministrattivi (APPIHAO), l-operaturi 

ekonomiċi jistgħu jagħtu data lill-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi anki fuq 

"bażi volontarja"; jirrimarka li dan 

mhuwiex previst fil-GDPR jew fid-

Direttiva tal-Pulizija u jesprimi tħassib 

għax dan jista' ma jkunx konformi mal-

istandard ta' "ekwivalenza essenzjali" mal-

GDPR; 

23. Jinnota li, skont l-Att Ġappuniż 

dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni 

Personali miżmuma minn Organi 

Amministrattivi (APPIHAO), l-operaturi 

ekonomiċi jistgħu jagħtu data lill-

awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi anki fuq 

"bażi volontarja"; jirrimarka li dan 

mhuwiex previst fil-GDPR jew fid-

Direttiva tal-Pulizija u jistieden lill-

Kummissjoni tivvaluta jekk dawn huwiex 
konformi mal-istandard ta' "ekwivalenza 

essenzjali" mal-GDPR; 
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24. Jinsab konxju ta' rapporti fil-midja 

dwar id-Direttorat Ġappuniż għall-

Intelligence tas-Sinjali (DFS), li jimpjega 

madwar 1 700 persuna u għandu tal-anqas 

sitt faċilitajiet ta' sorveljanza li jinterċettaw 

il-ħin kollu t-telefonati, l-emails u 

komunikazzjonijiet oħra1; jinsab inkwetat 

li dan l-element ta' sorveljanza 

indiskriminata tal-massa lanqas biss 

jissemma fl-abbozz tad-deċiżjoni ta' 

implimentazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni tagħti aktar informazzjoni 

dwar din is-sorveljanza min-naħa tal-

Ġappun; jinsab serjament inkwetat li din 

is-sorveljanza tal-massa mhix se tgħaddi 

mit-test tal-kriterji stabbiliti mill-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza 

Schrems (Kawża C-362/14); 

24. Jinsab konxju ta' rapporti fil-midja 

dwar id-Direttorat Ġappuniż għall-

Intelligence tas-Sinjali (DFS), li jimpjega 

madwar 1 700 persuna u għandu tal-anqas 

sitt faċilitajiet ta' sorveljanza li jinterċettaw 

il-ħin kollu t-telefonati, l-emails u 

komunikazzjonijiet oħra1, u huwa l-

aġenzija tal-intelligence tal-forzi militari 

Ġappuniżi, bil-kompitu prinċipali li 

jissorvelja, fost affarijiet oħra, il-

komunikazzjoni satellitari u bir-radju ta' 

forzi militari ostili; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar il-fatt li dan l-element ta' 

sorveljanza indiskriminata tal-massa lanqas 

biss jissemma fl-abbozz tad-deċiżjoni ta' 

implimentazzjoni; jistieden lill-

Kummissjoni tagħti aktar informazzjoni 

dwar din is-sorveljanza min-naħa tal-

Ġappun; jinnota, madankollu, li l-Gvern 

Ġappuniż eskluda kwalunkwe forma ta' 

ġbir u aċċess massiċċ u indiskriminat ta' 

informazzjoni personali ttrattata minn 

operatur ekonomiku wara trasferiment; 

1 Ryan Gallagher, "The Untold Story of 

Japan's Secret Spy Agency", The Intercept, 

19 ta' Mejju 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, "The Untold Story of 

Japan's Secret Spy Agency", The Intercept, 

19 ta' Mejju 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 
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