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Proposta għal deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju 
bejn l-Istati Membri ta' l-informazzjoni meħuda mill-kondotta kriminali

Proposta għal deċiżjoni (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 28
Premessa 8 a (ġdida)

(8a) L-Istat Membru li jikkundanna 
għandu jiġi kkunsidrat bħala s-sid tad-dejta 
u huwa responsabbli għall-korrettezza u l-
aġġornar ta' l-informazzjoni maħżuna fir-
rekords kriminali tiegħu.

Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 29
Premessa 10

(10) L-informazzjoni ta’ natura personali 
trattata bħala parti mill-implimentazzjoni ta’ 
din id-Deċiżjoni Qafas hija protetta 

(10) L-informazzjoni ta’ natura personali 
trattata bħala parti mill-implimentazzjoni ta’ 
din id-Deċiżjoni Qafas hija protetta 
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f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni Qafas XXX dwar il-protezzjoni 
ta’ l-informazzjoni ta’ natura personali 
trattata fil-qafas tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet 
kriminali. Din id-Deċiżjoni Qafas tintegra 
wkoll id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-
21 ta’ Novembru 2005 dwar l-iskambju ta’ l-
informazzjoni meħuda mill-kondotta 
kriminali  li tistipola l-limiti għall-użu mill-
Istat Membru li jitlob ta’ l-informazzjoni li 
tkun intbagħtet lilu wara talba min-naħa 
tiegħu. Din tikkompletahom b’regoli 
speċifiċi li japplikaw meta l-Istat Membru 
tan-nazzjonalità tal-persuna jitrażmetti mill-
ġdid informazzjoni dwar il-kundanni 
trażmessa lilu mill-Istat Membru li 
jikkundanna.

f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni Qafas XXX dwar il-protezzjoni 
ta’ l-informazzjoni ta’ natura personali 
trattata fil-qafas tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet 
kriminali u b'mod partikulari bil-prinċipji 
fundamentali ta' protezzjoni tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 9 ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas. Din id-Deċiżjoni Qafas tintegra 
wkoll id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-
21 ta’ Novembru 2005 dwar l-iskambju ta’ l-
informazzjoni meħuda mill-kondotta 
kriminali li tistipola l-limiti għall-użu mill-
Istat Membru li jitlob ta’ l-informazzjoni li 
tkun intbagħtet lilu wara talba min-naħa 
tiegħu. Din tikkompletahom b’regoli 
speċifiċi li japplikaw meta l-Istat Membru 
tan-nazzjonalità tal-persuna jitrażmetti mill-
ġdid informazzjoni dwar il-kundanni 
trażmessa lilu mill-Istat Membru li 
jikkundanna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni Qafas dwar il-protezzjoni tad-dejta fil-kuntest ta' koperazzjoni ġudizzjarja u tal-
pulizija, li għandha tapplika wkoll għall-att preżenti bħala lex generalis, għadha fil-proċess li 
tiġi finalizzata; għal dawn ir-raġunijiet jidher neċessarju li wieħed ifakkar sett bażiku ta' 
prinċipji ġenerali ta' ħarsien ta' dejta li għandhom jiġu rispettati waqt il-ġbir, l-ipproċessar u 
t-trażmissjoni ta' dejta fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas preżenti.

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 30
Premessa 12 a (ġdida)

(12a) It-titjib ta' l-iskambju u ċ-
ċirkolazzjoni ta' l-informazzjoni dwar 
kundanni jista' jkabbar il-koperazzjoni 
ġudizzjarja u tal-pulizija fuq il-livell ta' l-
UE iżda dan l-isforz jista' jixxekkel jekk ma 
jiġix supplimentat mill-adozzjoni mgħaġġla 
ta' sett uniformi ta' garanziji proċedurali 
bażiċi għal suspettati u konvenuti fi 
proċedimenti kriminali validi fl-Istati 
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Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni Qafas dwar garanziji proċedurali għal suspettati u konvenuti fi proċedimenti 
kriminali għadha qed tistenna l-adozzjoni fil-Kunsill sa mill-2004 u dan id-dewmien jista' 
jxekkel serjament il-progressi fil-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija, u b'mod partikulari 
joħloq kunflitti ma' miżuri kostituzzjonali fuq livell nazzjonali.

Emenda mressqa minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 31
Artikolu 2, punt (a)

a) “kundanna”: kwalunkwe deċiżjoni 
definittiva ta' qorti kriminali jew ta' awtorità 
amministrattiva li d-deċiżjoni tagħha tista' 
tagħti lok għal rikors quddiem qorti 
kompetenti b'mod partikolari fi kwistjonijiet 
kriminali, li tistabbilixxi l-ħtija ta' persuna 
għal infrazzjoni kriminali jew għal att li 
jista' jkun ikkastigat skond il-liġi nazzjonali 
bħala ksur tar-regoli tal-liġi.

a) “kundanna”: kwalunkwe deċiżjoni 
definittiva ta' qorti kriminali jew ta' awtorità 
amministrattiva li d-deċiżjoni tagħha tista' 
tagħti lok għal rikors quddiem qorti 
kompetenti b'mod partikolari fi kwistjonijiet 
kriminali, li tistabbilixxi l-ħtija ta' persuna 
għal infrazzjoni kriminali serja skond il-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 32
Artikolu 9, paragrafu -1 (ġdid)

-1. L-ipproċessar u t-trażmissjoni ta' dejta 
personali għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni 
Qafas għandhom jirrispettaw ta' l-inqas 
dawn il-prinċipji bażiċi li ġejjin:
a) L-ipproċessar tad-dejta għandu jkun 
previst mil-liġi, u neċessarju u proporzjonat 
fir-rigward ta' l-iskopijiet ta' ġbir u/jew ta' 
proċessar ulterjuri
b) Id-dejta tista' tiġi trattata għal skopijiet 
speċifikati u leġittimi u pproċessata aktar 
b'mod kumpatibbli ma' dawk l-iskopijiet
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c) Id-dejta għandha tkun korretta u 
aġġornata
d) Kategoriji speċjali ta' dejta dwar oriġini 
razzjali jew etnika, fhemiet politiċi, 
twemmin reliġjuż jew filosofiku, adeżjoni 
ma' partit jew trejdjunjin, orjentazzjoni 
sesswali jew saħħa għandhom jiġu 
pproċessati biss jekk ikun assolutament 
neċessarju għall-iskop ta' każ speċifiku u 
fir-rispett ta' salvagwardji speċifiċi.

Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 33
Artikolu 9, paragrafu 1 

1. L-informazzjoni ta’ natura personali 
kkomunikata fit-titolu ta’ l-Artikolu 7(1) u 
(4) għall-finijiet tal-proċedura kriminali 
tista’ tintuża biss mill-Istat Membru li 
jagħmel it-talba għall-finijiet tal-proċedura 
kriminali li għaliha ġew mitluba, 
f’konformità mal-formola li tinsab fl-anness.

1. L-informazzjoni ta’ natura personali 
kkomunikata fit-titolu ta’ l-Artikolu 7(1) u 
(4) għall-finijiet tal-proċedura kriminali 
tista’ tintuża biss mill-Istat Membru li 
jagħmel it-talba fir-rispett tal-paragrafu 1 u, 
b'mod partikulari, għall-finijiet tal-
proċedura kriminali li għaliha ġew mitluba, 
f’konformità mal-formola li tinsab fl-anness.

Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 34
Artikolu 9, paragrafu 2 

2. L-informazzjoni ta’ natura personali 
trażmessa fit-titolu ta’ l-Artikolu 7(2) u (4), 
għall-finijiet oħra barra dawk ta’ proċedura 
kriminali tista’ tintuża mill-Istat Membru li 
jagħmel it-talba, f’konformità mal-liġi 
nazzjonali, biss għall-finijiet li għalihom din 
l-informazzjoni ġiet mitluba u fil-limiti 
speċifikati fil-formola mill-Istat Membru li 
ssirlu t-talba.

2. L-informazzjoni ta’ natura personali 
trażmessa fit-titolu ta’ l-Artikolu 7(2) u (4), 
għall-finijiet oħra barra dawk ta’ proċedura 
kriminali tista’ tintuża mill-Istat Membru li 
jagħmel it-talba, f’konformità mal-liġi 
nazzjonali u fir-rispett tal-paragrafu -1 u, 
b'mod partikulari, biss għall-finijiet li 
għalihom din l-informazzjoni ġiet mitluba u 
fil-limiti speċifikati fil-formola mill-Istat 
Membru li ssirlu t-talba.
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Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 35
Artikolu 9, paragrafu 3 

3. Minkejja l-paragrafi 1 u 2, l-informazzjoni 
ta’ natura personali trażmessa taħt l-Artikolu 
7(1), (2) u (4) tista' tintuża mill-Istat 
Membru li jagħmel it-talba biex jevita 
perikolu immedjat jew serju għas-sigurtà 
pubblika.

3. Minkejja l-paragrafi 1 u 2, l-informazzjoni 
ta’ natura personali provduta skond l-
Artikolu 7(1), (2) u (4) tista' tintuża mill-
Istat Membru li jagħmel it-talba jekk ikun 
neċessarju u b'mod proporzjonat għall-
iskop li jevita perikolu immedjat jew serju 
għas-sigurtà pubblika. f'dan il-każ, l-Istat 
Membru li jagħmel it-talba għandu 
jipprovdi lill-Istat Membru li ssirlu t-talba 
b'notifika ex post dwar it-twettiq tal-
kundizzjonijiet ta' neċessità, 
proporzjonalità, urġenza u serjetà tat-
theddida.

Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 36
Artikolu 9, paragrafu 4 

4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex l-informazzjoni ta’ 
natura personali trażmessa lil pajjiż terz 
skond l-Artikolu 7(3), tkun suġġetta għall-
istess limiti ta’ użu bħal dawk li japplikaw 
għall-Istati Membri skond il-paragrafi 1, 2 u 
3 ta’ dan l-Artikolu.

4. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex 
l-informazzjoni ta’ natura personali 
trażmessa lil pajjiż terz skond l-Artikolu 
7(3), tkun suġġetta għall-istess limiti ta’ użu 
bħal dawk li japplikaw għall-Istati Membri 
skond il-paragrafi 1, 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 37
Artikolu 9, paragrafu 5 



AM\662726MT.doc PE 388.380v01-00 6/8 AM\

MT

5. Dan l-Artikolu ma japplikax għall-
informazzjoni personali miksuba minn Stat 
Membru skond din id-Decizjoni Qafas u li 
tkun ġejja minn dan l-Istat Membru.

5. Il-paragrafi 1 sa 4 ma japplikawx għall-
informazzjoni personali miksuba minn Stat 
Membru skond din id-Deċiżjoni Qafas u li 
tkun ġejja minn dan l-Istat Membru.

Or. en

Emenda mressqa minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 38
Artikolu 9, paragrafu 5 a (ġdid) 

5a. L-Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-
Dejta ta' l-Istati Membri għandhom 
jirċievu b'mod sistematiku l-informazzjoni 
dwar l-iskambju ta' dejta personali taħt din 
id-Deċiżjoni Qafas, għandhom 
jimmonitorjaw dan l-iskambju u għandhom 
jikkoperaw b'mod attiv ma' xulxin għal dan 
l-iskop.

Or. en

Emenda mressqa minn Genowefa Grabowska

Emenda 39
Premessa 9 a (ġdida) 

Artikolu 9a
Drittijiet tal-persuna konċernata

1. Il-persuna konċernata għandha tiġi 
infurmata bill-fatt li dejta personali dwarha 
qed tiġi pproċessata u/jew trażmessa; din 
id-dispożizzjoni għandha tiddawwem meta 
jkun neċessarju sabiex ma xxekkilx l-
iskopijiet li għalihom id-dejta tkun 
inġabret, ġiet proċessata u/jew ġiet 
trażmessa.
2. Il-persuna konċernata għandu jkollha d-
dritt li tikseb mingħajr dawmien żejjed l-
informazzjoni dwar liema dejta qed tiġi 
pproċessata, f'lingwa li l-persuna tifhem, u 
għandu jkollha wkoll id-dritt li tirranġa u, 
meta jkun xieraq, tħassar dejta li tkun ġiet 
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ipproċessata bi ksur tal-prinċipji msemmija 
fl-Artikolu 9, paragrafu -1.
3. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 
1 tista' tiġi rifjutata jew imdawma jekk ikun 
strettament neċessarju sabiex jitħarsu s-
sigurtà u l-ordni pubblika, biex jiġi evitat 
krimini, biex ma jixxekklux l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' offiżi 
kriminali u biex jitħarsu d-drittijiet u l-
garanziji ta' partijiet terzi.

Or. en

Emenda mressqa minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 40
Artikolu 11, paragrafu 6

6. L-adattamenti tekniċi msemmija fil-
paragrafu 5 għandhom jintervjenu f’perjodu 
massimu ta’ tliet snin mill-adozzjoni tal-
format u tal-modalitajiet ta’ l-iskambju 
elettroniku ta’ l-informazzjoni dwar il-
kundanni kriminali.

6. L-adattamenti tekniċi msemmija fil-
paragrafu 5 għandhom jitwettqu f’perjodu 
massimu ta’ sena mill-adozzjoni tal-format 
u tal-modalitajiet ta’ l-iskambju elettroniku 
ta’ l-informazzjoni dwar il-kundanni 
kriminali.

Or. en

Emenda mressqa minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 41
Artikolu 14, paragrafu 4 a (ġdid)

4a. Din id-Deċiżjoni Qafas m'għandiex 
tidħol fis-seħħ qabel ma tiġi adottata d-
Deċiżjoni Qafas dwar il-ħarsien ta' dejta 
personali pproċessata fil-qafas ta' 
koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija 
f’kwistjonijiet kriminali.

Or. en
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Emenda mressqa minn Kathalijne Maria Buitenweg

Emenda 42
Artikolu 16

Din id-Deċiżjoni Qafas għandha tidħol fis-
seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni 
tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali.

Din id-Deċiżjoni Qafas għandha tidħol fis-
seħħ fl-istess żmien meta tidħol fis-seħħ id-
Deċiżjoni Qafas dwar il-ħarsien ta' dejta 
personali pproċessata fil-qafas ta' 
koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija 
f’kwistjonijiet kriminali.

Or. en


