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Abbozz ta’ Rapport (PE 386.698v01-00)
Fausto Correia
Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Federali tal-
Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-
Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika 
Slovakka, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Repubblika Portugiża, ir-
Rumanija u r-Renju ta' l-Isvezja dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali

(6566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 62
Riżoluzzjoni leġiżlattiva

4a. Iħeġġeġ lill-Kunsill biex jieħu ħsieb li din id-Deċiżjoni tiġi implimentata mhux qabel
ma tkun ġiet implimentata d-Deċiżjoni Qafas 2007/XX/JI tal-Kunsill dwar il-ħarsien 
tad-dejta personali, li tiġi proċessata fil-kuntest tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja f’każi kriminali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza kbira li d-Deċiżjoni Qafas imsemmija hawn fuq dwar il-protezzjoni tad-
dejta tkun diġà ġiet implimentata qabel l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni sabiex ikun 
iggarantit livell xieraq ta’  ħarsien ta’ dejta fl-ipproċessar tad-dejta personali fl-Istati 
Membri kollha.

Inizjattiva



PE 388.484v01-00 2/30 AM\663967MT.doc

MT

Test propost mir- Renju tal-Belġju, ir-
Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika 

Federali tal-Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja, 
ir-Repubblika Franċiża, il-Gran Dukat tal-

Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-
Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tas-

Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-
Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-
Finlandja, ir-Repubblika Portugiża, ir-

Rumanija u r-Renju ta' l-Isvezja

Emendi mill-Parlament

Emenda minn Stavros Lambrinidis

Emenda 63
Premessa 10 a (ġdid)

(10a) Billi l-Kunsill għandu jwettaq 
evalwazzjoni bir-reqqa tal-ħtieġa, 
proporzjonalità, funzjonament u effettività 
tat-Tratat ta’ Prüm, kif ukoll evalwazzjoni 
ta’ l-impatt ta’ l-effetti tiegħu fuq drittijiet 
fundamentali u sigurtà tad-dejta.

Or. en

Emenda minn Stavros Lambrinidis

Emenda 64
Premessa 17

(17) Il-kooperazzjoni eqreb bejn il-pulizija u 
dik ġudizzjarja f'materji kriminali għandha 
timxi id f'id mar-rispett għad-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari d-dritt għall-
privatezza u għall-protezzjoni ta' data
personali. Dan għandu jkun garantit f' din 
id-Deċiżoni bl-arranġamenti komprensivi 
speċjali għall-protezzjoni tad-data, li 
għandhom ikunu mfassla apposta għan-
natura speċifika ta' l-iskambju tad-data li 
hija tirregola. Id-dispożizzjonijiet speċifiċi 
għall-protezzjoni tad-data tad-Deċiżjoni 
għandhom jieħdu kont partikolari tan-natura 
speċifika ta' l-aċċess on-line trans-konfinali 

(17) Il-kooperazzjoni eqreb bejn il-pulizija u 
dik ġudizzjarja f'materji kriminali għandha 
timxi id f'id mar-rispett għad-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari d-dritt għall-
privatezza u għall-protezzjoni ta' dejta 
personali.
Dan għandu jkun żgurat fuq il-bażi ta’ 
deċiżjoni qafas komprensiva dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali fil-kuntest 
tas-sigurtà u tal-koperazzjoni tal-pulizija 
taħt it-tielet pilastru, li l-Kunsill għandu 
jadotta qabel ma tiġi adottata din id-
Deċiżjoni, b’rispett sħiħ għar-
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għad-databases. Peress li, b'aċċess on-line, 
m'huwiex possibbli għall-Istat Membru li 
jamministra l-fajl biex jagħmel kwalunkwe 
kontroll minn qabel, din id-Deċiżjoni 
għandha tassigura li jitwettaq monitoraġġ 
post-hoc.

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament u bl-
arranġamenti komprensivi speċjali għall-
protezzjoni tad-dejta, li għandhom ikunu 
mfassla apposta għan-natura speċifika ta' l-
iskambju tad-dejta li hija tirregola. Id-
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-protezzjoni 
tad-dejta tad-Deċiżjoni għandhom jieħdu 
kont partikolari tan-natura speċifika ta' l-
aċċess on-line trans-konfinali għad-
databases. Peress li, b'aċċess on-line, 
m'huwiex possibbli għall-Istat Membru li 
jamministra l-fajl biex jagħmel kwalunkwe 
kontroll minn qabel, din id-Deċiżjoni 
għandha tassigura li jitwettaq monitoraġġ 
post-hoc.

Or. en

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 65
Premessa 18

(18) Konxji mill-importanza li din id-
Deċiżjoni għandha għall-protezzjoni tad-
drittijiet ta' l-individwi, u konxji li l-
forniment ta' data personali lil Stat Membru 
ieħor jirrikjedi standard suffiċjenti ta' 
protezzjoni tad-data min-naħa ta' l-Istat 
Membru riċeventi, l-Istati Membri 
għandhom jipprevedu l-implimentazzjoni 
effiċjenti tar-regoli kollha għall-protezzjoni 
tad-data li jinsabu f' din id-Deċiżjoni.

(18) Konxji mill-importanza li din id-
Deċiżjoni għandha għall-protezzjoni tad-
drittijiet ta' l-individwi, u konxji li l-
forniment ta' dejta personali lil Stat Membru 
ieħor jirrikjedi standard suffiċjenti ta' 
protezzjoni tad-dejta min-naħa ta' l-Istat 
Membru riċeventi, huwa ta’ importanza
indispensabbli, li dan l-istandard xieraq ta’ 
ħarsien tad-dejta jintlaħaq fl-Istati Membri 
kollha permezz ta’ l-implimentazzjoni 
effiċjenti tar-regoli kollha għall-protezzjoni 
tad-dejta li jinsabu f' din id-Deċiżjoni kif 
ukoll permezz tat-transpożizzjoni tad-
Deċiżjoni Qafas 2007/XX/JI tal-Kunsill 
dwar il-ħarsien tad-dejta personali li fil-
kuntest tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja tiġi proċessata f’każi kriminali. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ l-emenda dwar ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva.

Emenda minn Stavros Lambrinidis

Emenda 66
Premessa 20

(20) Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet 

fundamentali u tosserva l-prinċipji mniżżla 

b'mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea,

(20) Ir-reviżjoni sħiha u l-evalwazzjoni tat-
taħdim tat-Trattat ta’ Prüm sa llum u t-
twaqqif ta’ deċiżjoni qafas dwar il-ħarsien 
tad-dejta tat-tielet pilastru huma l-ewwel 
kundizzjonijiet għad-dħul fis-seħħ u għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni,

Or. en

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 67
Artikolu 1

Permezz ta' din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri 
bi ħsiebhom itejbu l-kooperazzjoni trans-
konfinali f'materji koperti mit-Titolu VI tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-aġenziji responsabbli għall-prevenzjoni u l-
investigazzjoni ta' reati kriminali. Għal dan 
il-għan, din id-Deċiżjoni fiha regoli fl-oqsma 
li ġejjin :

Permezz ta' din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri 
bi ħsiebhom itejbu l-kooperazzjoni trans-
konfinali f'materji koperti mit-Titolu VI tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-aġenziji responsabbli għall-prevenzjoni u l-
investigazzjoni ta' reati kriminali skond l-
Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Qafas 2002/584/JI 
tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea tat-13 ta’ 
Ġunju 2002 kif ukoll skond l-Artikoli 1-3 
tad-Deċiżjoni Qafas 2002/475/JI tal-Kunsill 
ta’ l-Unjoni Ewropea tat-13 ta’ Ġunju 
2002. Għal dan il-għan, din id-Deċiżjoni fiha 
regoli fl-oqsma li ġejjin :

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-qasam ta’ applikazzjoni wiesgħa tad-Deċiżjoni għandu hawnhekk ikun limitat, b’mod 
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partikolari peress li ma teżistix ligi kriminali standard ma’ l-Ewropa kollha. Il-lista ta’ reati 
kriminali konnessi ma’ mandati ta’ arrest Ewropej tirrappreżenta bażi tajba sabiex tiġi 
ggarantita applikazzjoni konkreta  u l-koerenza tal-legiżlazzjoni Ewropea f’dan il-qasam.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 68
Artikolu 1

Permezz ta' din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri 
bi ħsiebhom itejbu l-kooperazzjoni trans-
konfinali f'materji koperti mit-Titolu VI tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-aġenziji responsabbli għall-prevenzjoni u l-
investigazzjoni ta' reati kriminali. Għal dan 
il-għan, din id-Deċiżjoni fiha regoli fl-oqsma 
li ġejjin : 

Permezz ta' din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri 
bi ħsiebhom itejbu l-kooperazzjoni trans-
konfinali f'materji koperti mit-Titolu VI tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-iskambju ta' informazzjoni bejn 
l-aġenziji responsabbli għall-prevenzjoni u l-
investigazzjoni ta' reati kriminali filwaqt li 
jkun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dejta. Għal dan il-għan, din id-Deċiżjoni fiha 
regoli fl-oqsma li ġejjin : 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan u l-ambitu ta’ strument legali huwa espressjoni tat-tikjil ta’ interessi fundamentali ta’ 
l-Istati Membri. Il-prevenzjoni u l-investigazzjoni ta’ reati kriminali huma bla dubju ta’ 
interess ta’ natura fundamentali bħal dawn, iżda l-istess hija l-protezzjoni tad-dritt 
fundamentali għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-dejta personali. Biex jingħata lil dawn 
ta’ l-aħħar l-importanza li jimmeritaw, iridu jitniżżlu wkoll f’dan l-Artikolu dawn id-
dispożizzjonijiet.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 69
Artikolu 1, punt 4 a (ġdid)

4a. Dispożizzjonijiet dwar il-livell minimu 
tal-protezzjoni tad-dejta li japplikaw għal 
dejta proċessata minħabba proċeduri 
stipulati b’din id-Deċiżjoni (Kapitolu 6).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan u l-ambitu ta’ strument legali huwa espressjoni tat-tikjil ta’ interessi fundamentali ta’ 
l-Istati Membri. Il-prevenzjoni u l-investigazzjoni ta’ reati kriminali huma bla dubju ta’ 
interess ta’ natura fundamentali bħal dawn, iżda l-istess hija l-protezzjoni tad-dritt 
fundamentali għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-dejta personali. Biex jingħata lil dawn 
ta’ l-aħħar l-importanza li jimmeritaw, iridu jitniżżlu wkoll f’dan l-Artikolu dawn id-
dispożizzjonijiet.

Amendement déposé par Adina-Ioana Vălean

Amendement 70
Article 1, point 4 a (new)

4a. Dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-
dejta li japplikaw għall-ipproċessar tad-
dejta personali (Kapitolu 6);

Or. en

Emenda minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 71
Artikolu 1 a (ġdid)

Artikolu 1a
Kategoriji tad-dejta

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
distinzjoni ċara li għandha ssir bejn dejta 
personali ta’ 
- persuna suspettata li kkommettiet jew li 
ħadet parti f’reat kriminali,
- persuna li nstabet ħatja ta’ reat 
kriminali, 

- persuna li dwarha jkun hemm raġunijiet 
serji biex wieħed jifhem li tkun sejra 
tikkommetti reat kriminali,

- persuna li tista’ tissejjaħ biex tixhed 
f’investigazzjonijiet marbuta ma’ reati 
kriminali jew ma’ proċeduri kriminali 
sussegwenti, 

- persuna li kienet vittma ta’ reat kriminali 
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jew li fir-rigward tagħha ċerti fatti jagħtu 
x’wieħed jifhem  li setgħet kienet vittma 
ta’ reat kriminali,  

- persuna li tista’ tipprovdi informazzjoni 
dwar reati kriminali,, 

kuntatt jew imsieħeb/imsieħba ta’ xi 
waħda mill-persuni elenkati hawn fuq, u

- persuna li ma taqa’  taħt ebda kategorija 
mniżżla hawn fuq. 

Or. en

Emenda Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 72
Artikolu 2 paragrafu 1

1) L-Istati Membri għandhom jiftħu u 
jżommu fajls nazzjonali għall-analiżi tad-
DNA għall-investigazzjoni ta' reati 
kriminali. L-ipproċessar tad-data miżmuma 
f'dawk il-fajls, taħt din id-Deċiżjoni, għandu 
jitwettaq suġġett għad-dispożizzjonijiet l-
oħra tagħha, f'konformità mal-liġi 
applikabbli għall-ipproċessar.

1) L-Istati Membri għandhom jiftħu u 
jżommu fajls nazzjonali għall-analiżi tad-
DNA għall-investigazzjoni ta' reati kriminali 
serji. Profili tad-DNA għal dawn il-fajls 
għall-analiżi tad-DNA jistgħu biss jiġu 
ppreparati fil-kuntest tal-prevenzjoni ta’ 
reati kriminali jew fil-kuntest ta’ l-
investigazzjoni ta’ reati.

Fil-fajls ta’ l-analiżi tad-DNA, il-Profili 
tad-DNA iridu jagħmlu distinzjoni ċara 
bejn il-kategoriji tal-persuni li ġejjin :
- Persuni li nstabu ħatja ta’ reat kriminali
- Persuni li huma sospettati li kkommettew 
jew li ħadu parti f’reat kriminali
- Persuni, li indikazzjonijiet serji 
jikkonfermaw, li jkunu sejrin jikkommettu 
reat kriminali,
- Persuni, li jistgħu jissejħu bħala xhieda 
fil-kuntest ta’  investigazzjoni kriminali jew 
ta’ proċeduri kriminali sussegwenti, 
- Persuni li jkunu vittmi ta’ reat kriminali 
jew li certi fatti jindikaw li kienu vittmi, 
- Persuni li jistgħu jagħtu informazzjoni 
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dwar reati kriminali, 
- Persuni li għandhom kuntatt jew rabta 
mal-persuni msemmija hawn fuq, u 
- Persuni li ma jaqgħu taħt ebda kategorija 
ta’ hawn fuq. Personen, 
Għall-bqija tal-każi l-ipproċessar  tad-dejta
miżmuma f'dawk il-fajls, taħt din id-
Deċiżjoni, għandu jitwettaq suġġett għad-
dispożizzjonijiet l-oħra tagħha, f'konformità 
mal-liġi applikabbli għall-ipproċessar.

Or. de

Justification

Il-kategoriji tal-persuni ttieħdu mill-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni Qafas dwar il-
protezzjoni ta’ dejta personali (COM(2005)475). Distinzjoni bħal din hija indispensabbli biex 
skond il-grad ta’ involviment f’reat kriminali jkunu jistgħu jiġu pprovduti regoli rilevanti
għall-ipproċessar ta’ din id-dejta sensittiva (ara wkoll l-opinjoni  tal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta (EDPS) ta’ l-4 ta’ April 2007 dwar l-inizjattiva preżenti, Nru 75).

Emenda minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 73
Artikolu 2, paragrfu 2 a (ġdid)

2a. “Parti non-coding ta’ DNA” tfisser zoni 
ta’ kromosomi  li ma fihomx espressjoni 
ġenetika, jiġifieri, mhux magħruf li 
jipprovdu informazzjoni dwar karatteristiċi 
ereditarji speċifiċi. Ukoll jekk isir progress 
xjentifiku, mhijiex sejra toħroġ aktar 
informazzjoni mill-parti non-coding tad-
DNA la issa u lanqas fil-ġejjieni. 

Or. en

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 74
Artikolu 6 paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Il-lista ta’ agenziji nazzjonali ta’ 
kuntatt nominati għandha tintbagħat minn 
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kull Stat Membru individwali lil kull 
wieħed mill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni Ewropea..

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra informazzjoni fil-
qosor dwar l-aġenziji nazzjonali ta’ kuntatt u, barra minn dan, li din tiġi ddepożitata għand 
il-Kummissjoni.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 75
Artikolu 7, introduzzjoni

Fejn f'investigazzjonijiet jew proċedimenti 
kriminali attwali ma jkun hemm l-ebda 
profil tad-DNA disponibbli għal individwu 
partikolari preżenti fit-territorju ta' Parti 
Kontraenti rikjesta, il-Parti Kontraenti 
rikjesta għandha tipprovdi assistenza legali 
billi tiġbor u teżamina materjal ċellulari 
mingħand dak l-individwu u billi tforni l-
profil tad-DNA miksub, jekk:

Fejn f'investigazzjonijiet jew proċedimenti 
kriminali attwali li jinvolvu reati serji ma 
jkun hemm l-ebda profil tad-DNA 
disponibbli għal individwu partikolari li 
jkun sospettat li kkommetta dan ir-reat u li 
jkun preżenti fit-territorju ta' Parti 
Kontraenti rikjesta, il-Parti Kontraenti 
rikjesta għandha tipprovdi assistenza legali 
billi tiġbor u teżamina materjal ċellulari 
mingħand dak l-individwu u billi tforni l-
profil tad-DNA miksub, jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7 joħloq obbligu għall-Istati Membri (Partijiet Kontraenti) biex fil-fatt jiġbru 
materjal bijometriku ta’ individwu, li jista’ jaffettwa ħafna d-drittijiet fundamentali ta’ din il-
persuna. Dan ikun proporzjonat biss jekk il-kondizzjonijiet ta’ dawn l-obbligi jkunu ċċarati 
aktar u jkunu limitati aktar billi l-firxa ta’ persuni tkun limitata għal dawk sospettati li jkunu 
kkommettew reat serju.

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 76
Artikolu 11 paragrafu 2 a (ġdid)
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2a. Il-lista ta’ agenziji nazzjonali ta’ 
kuntatt nominati għandha tintbagħat minn 
kull Stat Membru individwali lil kull 
wieħed mill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra informazzjoni fil-
qosor dwar l-aġenziji nazzjonali ta’ kuntatt u, barra minn dan, li din tiġi ddepożitata għand 
il-Kummissjoni.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 77
Artikolu 12 paragrafu 1

1. Għall-prevenzjoni u l-investigazzjoni ta' 
reati kriminali u fit-trattament ta' reati oħra li 
jaqgħu fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-qrati jew 
is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika fl-Istat 
Membru li jkun qed ifittex, kif ukoll fiż-
żamma ta' l-ordni pubbliku u s-sigurtà 
pubblika, l-Istati Membri għandhom jagħtu 
lill-punti ta' kuntatt nazzjonali ta' Stati 
Membri oħra, kif imsemmi fil-paragrafu 2, 
aċċess għad-data nazzjonali li ġejja dwar ir-
reġistrazzjoni ta' vetturi, bis-setgħa li jwettqu 
tiftix awtomatizzat f'każijiet individwali:

1 Għall-investigazzjoni ta' reati kriminali u 
fit-trattament ta' reati oħra li jaqgħu fi ħdan 
il-ġurisdizzjoni tal-qrati jew is-servizz tal-
prosekuzzjoni pubblika fl-Istat Membru li 
jkun qed ifittex, kif ukoll fiż-żamma ta' l-
ordni pubbliku u s-sigurtà pubblika, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu lill-punti ta' 
kuntatt nazzjonali ta' Stati Membri oħra, kif 
imsemmi fil-paragrafu 2, aċċess għad-dejta
nazzjonali li ġejja dwar ir-reġistrazzjoni ta' 
vetturi, bis-setgħa li jwettqu tiftix 
awtomatizzat f'każijiet individwali:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ġabra u t-trasmissjoni ta’ dejta minn reġistri ta’ vetturi għall-prevenzjoni ta’ reati 
kriminali ma tagħmilx sens. Mhux mistenni li joħroġ ebda benefiċċju. 

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 78
Artikolu 15 paragrafu 2 a (ġdid)
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Il-lista ta’ agenziji nazzjonali ta’ kuntatt 
nominati għandha tintbagħat minn kull 
Stat Membru individwali lil kull wieħed 
mill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra informazzjoni fil-
qosor dwar l-aġenziji nazzjonali ta’ kuntatt u, barra minn dan, li din tiġi ddepożitata għand 
il-Kummissjoni.

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 79
Artikolu 16 paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-lista ta’ agenziji nazzjonali ta’ 
kuntatt nominati għandha tintbagħat minn 
kull Stat Membru individwali lil kull 
wieħed mill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra informazzjoni fil-
qosor dwar l-aġenziji nazzjonali ta’ kuntatt u, barra minn dan, li din tiġi ddepożitata għand 
il-Kummissjoni.

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 80
Artikolu 17 paragrafu 2

2. Kull Stat Membru jista', bħala Stat 
Membru ospitanti, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali tiegħu stess, u bil-kunsens ta' l-
Istat Membru li jkun qed jissekonda, jagħti 
setgħat eżekuttivi lill-uffiċjali ta' Stat 
Membru li jkun qed jissekonda involuti 

2. Kull Stat Membru jista', bħala Stat 
Membru ospitanti, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali tiegħu stess, u bil-kunsens ta' l-
Istat Membru li jkun qed jissekonda, jagħti 
setgħat eżekuttivi lill-uffiċjali ta' Stat 
Membru li jkun qed jissekonda involuti 
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f'operazzjonijiet konġunti jew, safejn 
tippermetti l-liġi ta' l-Istat Membru 
ospitanti, jippermetti lil uffiċjali ta' Stati 
Membri oħra jeżerċitaw is-setgħat 
eżekuttivi tagħhom skond il-liġi ta' l-Istat 
Membru li jkun qed jissekonda. Tali setgħat 
eżekuttivi jistgħu jiġu eżerċitati biss taħt il-
gwida u, bħala regola, fil-preżenza ta' 
uffiċjali mill-Istat Membru ospitanti. 
Uffiċjali ta' Stati Membri li jkunu qed 
jissekondaw oħrajn għandhom ikunu 
soġġetti għal-liġi nazzjonali ta' l-Istat 
Membru ospitanti. L-Istat Membru ospitanti 
għandu jassumi responsabbiltà għall-
azzjonijiet tagħhom.

f'operazzjonijiet konġunti. Tali setgħat 
eżekuttivi jistgħu jiġu eżerċitati biss taħt il-
gwida u, bħala regola, fil-preżenza ta' 
uffiċjali mill-Istat Membru ospitanti. 
Uffiċjali ta' Stati Membri li jkunu qed 
jissekondaw oħrajn għandhom ikunu 
soġġetti għal-liġi nazzjonali ta' l-Istat 
Membru ospitanti. L-Istat Membru ospitanti 
għandu jassumi responsabbiltà għall-
azzjonijiet tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat ta’ uffiċjali ssekondati mibgħuta għandhom jaġixxu b’mod konformi mar-
regolamenti ta’ l-Istat Membru ospitanti għall-fini tas-sigurtà legali tal-persuni kkonċernati.

Emenda minn Herbert Reul

Emenda 81
Artikolu 17 a (ġdid)

Artikolu 17a
Miżuri f’każ ta’ periklu

1) Uffiċjali ta’ parti kontraenti jistgħu f’każ 
ta’ neċessità urġenti, mingħajr l-
approvazzjoni minn qabel tal-parti 
kontraenti l-oħra, jaqbżu l-fruntiera 
komuni biex fiz-zona ta’ ħdejn il-fruntiera 
fit-territorju sovran tal-parti kontraenti l-
oħra, jieħdu miżuri għal żmien temporanju 
li jkunu meħtieġa kontra periklu attwali,
konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ l-
istat ta’ dak it-territorju,u li jkunu 
neċessarji għall-protezzjoni tas-saħħa u l-
ħajja.

2) Ħtieġa urġenti fis-sens tal-paragrafu 1 
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tippreżenta ruħha meta t-theddida tal-
periklu waqt l-istennija ta’ l-intervent ta’ 
uffiċjal ta’ l-Istat ta’ dik iż-żona jew 
sakemm jiġi ppreparat ir-rapport dwar il-
każ allegat konformi ma’ l-Artikolu 24, 
paragrafu 2..

3) L-uffiċjali li jintervjenu għandhom 
jinfurmaw fil-pront lill-Istat taz-zona. L-
Istat taz-zona għandu jikkonferma fil-pront 
din l-informazzjoni u għandu jieħu fil-
pront dawk il-passi li jkunu neċessarji biex 
jitneħħa l-periklu u biex tiġi kkontrollata s-
sitwazzjoni. L-uffiċjali li jintervjenu huma 
soġġetti għad-direttivi ta’ l-Istat taz-zona.

4) Il-partijiet kontraenti għandhom jaslu 
għal ftehima speċjali dwar liema punti 
skond il-paragrafu 3 għandha tingħata 
informazzjoni fil-pront. L-uffiċjali li 
jintervjenu huma marbuta mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u mal-
liġijiet tal-parti kontraenti li fit-territorju 
tagħha kienu attivi. 

5) Il-miżuri li jieħdu l-uffiċjali li 
jintervjenu jiġu attribwiti lill-Istat taz-zona.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-kliem ta’ l-Artikolu 25 tat-Trattat ta’ Prüm. Dispożizzjonijiet dwar 
miżuri f’każ ta’ periklu għandhom jagħmlu wkoll parti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill, sabiex tiġi 
żgurata koperazzjoni aktar efficjenti tal-pulizija fl-inħawi tal-fruntieri.

Emenda minn Herbert Reul

Emenda 82
Artikolu 18 a (ġdid)

Artikolu 18a

Koperazzjoni fuq talba

1) L-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
partijiet kontraenti joffru għajnuna lil 
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xulxin meta tintalab fil-kuntest tal-
kompetenza tagħhom u konformi mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.
2) L-awtoritajiet pubbliċi kompetenti tal-
partijiet kontraenti joffru għajnuna lil 
xulxin konformi ma’ l-Artikolu 39, 
paragrafu 1, punt 1 tat-Trattat tad-19 ta’ 
Ġunju 1990 għall-implimentazzoni tat-
Trattat ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 
1985 dwar it-tneħħija gradwali tal-kontrolli 
fil-fruntieri komuni, b’mod partikolari 
permezz ta’

1. Identifikazzjoni tas-sid u ta’ l-utent kif 
ukoll informazzjoni dwar is-sewwieqa ta’ 
vetturi ta’ l-art, tal-baħar u ta’ l-ajru 
sakemm ma jaqgħux diġà taħt l-Artikolu 
12,

2. Dettalji dwar liċenzji tas-sewqan, 
ċertifikati tas-sidien tad-dgħajjes u 
permessi simili, 

3. Informazzjoni dwar indirizz temporanju 
u post ta’ residenza, 

4. Informazzjoni dwar permess ta’ 
residenza, 

5. Informazzjoni dwar min għandu linja 
tat-telefown u faċilitajiet oħra ta’ 
telekomunikazzjoni , sakemm din l-
informazzjoni tkun aċċessibbli għall-
pubbliku,

6. Certifikati ta’ l-identità, 

7. Dikjarazzjonijiet dwar il-provenjenza ta’ 
oġġetti, bħal armi, karozzi u dgħajjes
(konfermi ta’ bejgħ),

8. Tagħrif minn ġbir ta’ dejta tal-pulizija u 
registri tal-pulizija kif ukoll dettalji minn 
ġbir uffiċjali ta’ dejta aċċessibbli għall-
pubbliku,

9. Twissija immedjata ta’ armi u splussivi
kif ukoll avviżi ta’ iffalsifikar ta’ marki tad-
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deheb u ta’ materjal prezzjuż,

10. Tagħrif dwar l-implimentazzjoni 
prattika ta’ miżuri ta’ sorveljanza 
transkonfinali, ta’ kunsinni nieqsa 
transkonfinali u ta’ kunsinni kkontrollati, 

11. Tagħrif dwar persuna addetta għall-
informazzjoni, kemm hija ppreparata li 
tagħmel dikjarazzjonijiet.

3) Fil-każ li l-awtorità mitluba ma tkunx 
kompetenti biex timplimenta t-talba,
għandha tgħaddi t-talba lill-awtorità 
kompetenti. L-awtorità mitluba tinforma 
lill-awtorità li tkun għamlet it-talba dwar il-
passaġġ tat-talba u lill-awtorità kompetenti
għall-implimentazzjoni tat-talba. L-awtorità 
kompetenti timplimenta t-talba u tinforma 
lura lill-awtorità li tkun għamlet it-talba 
bir-riżultat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-kliem ta’ l-Artikolu 27 tat-Trattat ta’ Prüm.  Dispożizzjonijiet dwar 
Miżuri f’każ ta’ periklu eżistenti għandhom jagħmlu wkoll parti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill, 
sabiex tiġi żgurata koperazzjoni aktar efficjenti tal-pulizija fl-inħawi tal-fruntieri.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 83
Artikolu 24, paragrafu 1, punt a (ġdid)

1a. ‘dejta personali’ tfisser kull 
informazzjoni relattiva għal individwu
identifikat jew identifikabbli (‘suġġett tad-
dejta’); ‘persuna identifikabbli’ tfisser 
persuna li tista’ tkun identifikata, 
direttament jew indirettament, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni jew għal fattur jew aktar li 
jkunu speċifiċi għall-identità tiegħu fiżika, 
fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali 
jew soċjali;
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Or. en

Justification

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali definizzjoni ta’ dejta personali, identika bħal dik użata fl-
Art. 2 (a) tad-Direttiva 95/46/KE u l-Art. 2 a) tad-Deċiżjoni Qafas proposta dwar id-dejta 
personali għandha tiġi inkluża. 

Emenda Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 84
Artikolu 24, paragrafu 1punt 1 b (ġdid)

1b. ‘parti non-coding ta’ DNA’ tfisser zoni 
ta’ kromosomi  li ma fihomx espressjoni 
ġenetika, jiġifieri, mhux magħruf li 
jipprovdu informazzjoni dwar karatteristiċi 
ereditarji speċifiċi ; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ profili tad-DNA u għalhekk tal-partijiet non-coding tad-DNA hija element 
kruċjali għax fiha l-informazzjoni li tista’ tinkiseb mid-DNA. Għaldaqstant dan għandu jiġi 
definit f’din id-Deċiżjoni tal-Kunsill u mhux jitħalla għall-miżuri ta’ implimentazjoni li jiġu 
adottati b’maġġoranza kwalifikata mill-Kunsill, ara l-Art. 34 para 2 c t-tieni sentenza TEU. 
Id-definizzjoni hija identika bħal dik stabbilita bil-ftehima ta’ implimentazzjoni tat-Trattat ta’ 
Prüm. (Dok. tal-Kunsill 5437/07, 2.5.).

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 85
Artikolu 24 paragrafu 2

2. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw għal data li hija jew ġiet fornuta 
skond din id-Deċiżjoni, ħlief fejn previst 
mod ieħor fil-kapitoli ta' qabel.

2. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin japplikaw 
għal kull ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kuntest ta’ din id-Deċiżjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat, li d-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 6 għandhom japplikaw għas-sistemi 
kollha ta’ l-ipproċessar tad-dejta, għalhekk ukoll għall-każi nazzjonali u qabel ma dejta tiġi 
trasmessa lil Stat Membru ieħor. F’dan il-każ inkella jkun hemm livell mhux koerenti ta’ 
protezzjoni tad-dejta.

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 86
Artikolu 24 paragrafu 2

2. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom
japplikaw għal data li hija jew ġiet fornuta 
skond din id-Deċiżjoni, ħlief fejn previst 
mod ieħor fil-kapitoli ta' qabel.

2. Ir-regolamenti ta’ dan il-kapitolu huma 
applikabbli fil-prattika għall-ħażna u l-
ipproċessar tal-fajls ta’ l-analiżi tad-DNA u 
tad-dejta dattiloskopika fl-Istati Membri. 
Bl-istess mod il-Kapitolu 6 huwa 
applikabbli fil-prattika għat-trasmissjoni 
ta’ dejta personali oħra fil-kuntest ta’ din 
id-Deċiżjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Irid jiġi ċċarat li huwa applikabbli fil-prattika b’mod esklussiv għall-qasam ta’ protezzjoni 
tad-dejta stipulat fid-Deċiżjoni. 

Emenda minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 87
Artikolu 24, paragrafu 2

2. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw għal data li hija jew ġiet fornuta 
skond din id-Deċiżjoni, ħlief fejn previst 
mod ieħor fil-kapitoli ta' qabel.

2. Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw għal dejta li hija jew ġiet fornuta 
skond din id-Deċiżjoni, ħlief fejn previst 
mod ieħor fil-kapitoli ta' qabel.

Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw ukoll 
għall-ġbir u l-ipproċessar ta’ materjal tad-
DNA u marki tas-swaba’ fi Stat Membru u 
għall-forniment  ta’ dejta personali oħra fl-
ambitu ta’ din id-Deċiżjoni. 

Or. en
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Emenda minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 88
Artikolu 24 a (ġdid)

Artikolu 24a
‘Dejta personali’ tfisser kull informazzjoni 
relattiva għal individwu identifikat jew 
identifikabbli; ‘persuna identifikabbli’ 
tfisser persuna li tista’ tkun identifikata, 
direttament jew indirettament, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni jew għal fattur jew aktar li 
jkunu speċifiċi għall-identità tiegħu fiżika, 
fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali 
jew soċjali; 

Or. en

Emenda minn Stavros Lambrinidis

Emenda 89
Artikolu 25

Rigward l-ipproċessar ta' data personali, li 
tkun jew ġiet fornuta skond din id-
Deċiżjoni, kull Stat Membru għandu 
jiggarantixxi livell ta' protezzjoni ta' data 
personali fil-liġi nazzjonali tiegħu mill-
inqas ekwivalenti għal dak li jirriżulta mill-
Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa għall-
Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward ta' l-
Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali 
tat-28 ta' Jannar 1981 u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha tat-8 ta' Novembru 
2001 u b'dan, għandu jieħu kont tar-
Rakkomandazzjoni Nru R (87) 15 tas-17 ta' 
Settembru 1987 tal-Kumitat tal-Ministri tal-
Kunsill ta' l-Ewropa lill-Istati Membri li 
jirregola l-użu ta' data personali fis-settur 
tal-pulizija, ukoll fejn data mhix proċessata 
awtomatikament.

L-adozzjoni ta’ Deċiżjoni Qafas 
komprensiva dwar il-protezzjoni ta’ dejta 
personali fil-kuntest ta’ sigurtà u 
koperazzjoni tal-pulizija taħt it-tielet 
pilastru hija kundizzjoni preliminari għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni u 
għandha sservi ta’ l-inqas bażi għal xi 
miżuri oħra ta’ protezzjoni tad-dejta li din 
id-Deċiżjoni tipprovdi. 

Or. en
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Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

90
Artikel 25 Absatz 1

1. Rigward l-ipproċessar ta' data personali, li 
tkun jew ġiet fornuta skond din id-
Deċiżjoni, kull Stat Membru għandu 
jiggarantixxi livell ta' protezzjoni ta' data 
personali fil-liġi nazzjonali tiegħu mill-
inqas ekwivalenti għal dak li jirriżulta mill-
Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-Ewropa għall-
Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward ta' l-
Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali 
tat-28 ta' Jannar 1981 u l-Protokoll 
Addizzjonali tagħha tat-8 ta' Novembru 
2001 u b'dan, għandu jieħu kont tar-
Rakkomandazzjoni Nru R (87) 15 tas-17 ta' 
Settembru 1987 tal-Kumitat tal-Ministri tal-
Kunsill ta' l-Ewropa lill-Istati Membri li 
tirregola l-użu ta' data personali fis-settur 
tal-pulizija, ukoll fejn data mhix proċessata 
awtomatikament.

1. Sakemm ma jkunx provdut 
b’regolamenti speċjali ta’ din id-Deċiżjoni
l-ipproċessar ta’ dejta personali jiġi evalwat
fil-kuntest ta’ din id-Deċiżjoni skond id-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2007/XX/JI 
dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Personali, li 
fil-qasam tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja tiġi pproċessata f’każi 
kriminali. Mingħajr ħsara għal dan huma 
applikabbli il- Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-
Ewropa għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-
rigward ta' l-Ipproċessar Awtomatiku ta' 
Dejta Personali tat-28 ta' Jannar 1981 u l-
Protokoll Addizzjonali tagħha tat-8 ta' 
Novembru 2001, kif ukoll titqies bħala li 
torbot ir- Rakkomandazzjoni Nru R (87) 15 
tas-17 ta' Settembru 1987 tal-Kumitat tal-
Ministri tal-Kunsill ta' l-Ewropa lill-Istati 
Membri li tirregola l-użu ta' dejta personali 
fis-settur tal-pulizija għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali fil-kuntest ta’ din id-
Deċiżjoni, ukoll fejn dejta mhix proċessata 
awtomatikament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta’ dejta personali fil-kuntest ta’ din id-Deċiżjoni għandu jitwettaqb’mod 
konformi mad-Deċiżjoni Qafas imsemmija hawn fuq, sabiex ikun ggarantit standard xieraq 
ta’ protezzjoni ta’ dejta fl-Istati Membri kollha. Minkejja dan, jibqgħu madankollu l-Istati 
Membri ukoll bl-obbligu li japplikaw l-istrumenti legali tal-Kunsill Ewropew immemmija 
hawn fuq.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 91
Artikolu 25 paragrafu 1 a (ġdid)
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1a. L-Istati Membri jikkunsidraw il-
kategoriji differenti ta’ dejta personali u l-
iskopijiet differenti tagħhom, li għalihom 
ikunu nġabru, biex ikunu jistgħu 
jistabbilixxu skadenzi għall-ħażna tagħhom
u kondizzjonijiet xierqa għall-ġbir, l-
ipproċessar u t-trasmissjoni tagħhom. Dejta 
personali dwar persuni li ma jkunux 
sospettati li kkommettew reat kriminali jew 
li kellhom sehem f’reat bħal dan jew li ġew 
ikkundannati minħabba reat kriminali, tiġi 
pproċessata biss għall-istess skopijiet li 
għalihom kienet inġabret u pproċessata
għal żmien limitat. L-Istati Membri 
jistabbilixxu restrizzjonijiet xierqa għall-
aċċess u t-trasmissjoni ta’ din id-dejta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet dwar protezzjoni tad-dejta għandhom jiġu implimentati skond il-grad ta’ l-
involviment relattiv (qbil ma’ l-AM 14 tat-test tal-PE ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 għall-proposta 
tal-Kummissjoni dwar Deċiżjoni Qafas dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali fil-kuntest tal-
koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’każi kriminali). 

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 92
Artikolu 25 paragrafu 3 a (ġdid)

3a. M’għandhiex tiġi trasmessa dejta 
personali lil stati terzi. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar it-trasmissjoni ta’ dejta sensittiva lil stati terzi li l-istandard tagħhom ta’ 
protezzjoni tad-dejta, skond il-każ, ma jkunx sikur.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 93
Artikolu 26 paragrafu 1
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1.    1. L-ipproċessar ta' data personali mill-Istat 
Membru riċeventi għandu jkun permess 
biss għall-għanijiet li għalihom ġiet fornuta 
skond din id-Deċiżjoni. L-ipproċessar għal 
għanijiet oħra għandu jkun permess biss bl-
awtorizzazzjoni minn qabel ta' l-Istat 
Membru li jamministra l-fajl u soġġett biss 
għal-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru 
riċeventi. Tali awtorizzazzjoni tista' 
tingħata sakemm l-ipproċessar għal tali 
għanijet oħra huwa permess taħt il-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru li jamministra 
l-fajl.

1. L-ipproċessar ta' dejta personali mill-Istat 
Membru riċeventi għandu jkun permess biss 
għall-għanijiet li għalihom ġiet fornuta 
skond din id-Deċiżjoni. L-ipproċessar għal 
għanijiet oħra għandu jkun permess biss fil-
limiti tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Art. 25 (Ia)
bl-awtorizzazzjoni minn qabel ta' l-Istat 
Membru li jamministra l-fajl u soġġett biss 
għal-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru 
riċeventi. Tali awtorizzazzjoni tista' tingħata 
sakemm l-ipproċessar għal tali għanijet oħra 
huwa permess taħt il-liġi nazzjonali ta' l-Istat 
Membru li jamministra l-fajl u wara 
evalwazzjoni fuq bażi ta’ każ b’każ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dejta personali ta’ persuni li la huma sospettati b’reat kriminali, lanqas ma ġew 
ikkundannati minħabba reat ta’ din ix-xorta, fil-prinċipju, ma tistax tiġi pproċessata għal 
skopijiet oħra. Barra minn dan għandu jiġi evitat li jingħata kunsens ġenerali għall-
ipproċessar għal skopijiet oħra; minflok għandu f’kull każ jiġi mistħarreg jekk ikunx hemm il-
kundizzjonijiet meħtieġa.

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 94
Artikolu 26 paragrafu 2

2. L-Istat Membru li jamministra l-fajl jista' 
jipproċessa d-data fornuta lilu skond l-
Artikoli 3, 4, u 9 fejn hu meħtieġ biss għall-
għanijiet ta' paragun, filwaqt li jipprovdi 
tweġibiet awtomatizzati għal tfittxijiet jew 
reġistrazzjoni skond l-Artikolu 30. Id-data 
fornuta għandha titħassar immedjatament 
wara paragun ta' data jew tweġibiet 
awtomatizzati għat-tfittxijiet sakemm ma 
jkunx meħtieġ proċessar ulterjuri għall-
għanijiet imsemmija taħt il-punti 2 u 3 ta' l-
ewwel subparagrafu.

2. L-Istat Membru li jamministra l-fajl jista' 
jipproċessa d-dejta fornuta lilu skond l-
Artikoli 3, 4, u 9 fejn hu meħtieġ biss għall-
għanijiet ta' paragun, filwaqt li jipprovdi 
tweġibiet awtomatizzati għal tfittxijiet jew 
reġistrazzjoni skond l-Artikolu 30. Id-dejta
fornuta għandha titħassar immedjatament 
wara paragun ta' dejta jew tweġibiet 
awtomatizzati għat-tfittxijiet.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dwar it-tħassir m’għandhiex issir eċċezzjoni. 

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 95
Artikolu 27

Data personali fornuta tista' tkun proċessata 
biss mill-awtoritajiet, korpi u qrati 
b'responsabbiltà għal kompitu għall-avvanz 
ta' l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 26. 
B'mod partikolari, data tista' tkun fornuta 
biss lil entitajiet oħra b'awtorizzazzjoni minn 
qabel ta' l-Istat Membru li jforni u skond il-
liġi ta’ l-Istat Membru riċeventi.

Dejta personali fornuta tista' tkun proċessata 
biss mill-awtoritajiet, korpi u qrati 
b'responsabbiltà għal kompitu għall-avvanz 
ta' l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 26. 
B'mod partikolari, dejta tista' tkun fornuta 
biss lil entitajiet oħra b'awtorizzazzjoni minn 
qabel ta' l-Istat Membru li jforni fuq bażi ta’ 
każ b’każ u skond il-liġi ta' l-Istat Membru 
riċeventi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li jingħata kunsens ġenerali għall-ipproċessar għal skopijiet oħra; minflok 
għandu f’kull każ jiġi mistħarreg jekk ikunx hemm il-kundizzjonijiet meħtieġa.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 96
Artiklu 28, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ir-
reqqa u r-rilevanza attwali ta' data personali. 
Jekk jidher, inkluż min-notifika mis-suġġett 
tad-data jew mod ieħor li data mhux 
korretta jew data li ma kellhiex tkun fornuta 
ġiet fornuta, dan għandu jiġi notifikat 
mingħajr dewmien lill-Istat Membru jew 
Stati Membri li jirċievu. L-Istat Membru jew 
l-Istati Membri kkonċernati għandhom ikunu 
obbligati jikkoreġu jew iħassru d-data. Barra 
minn dan, data personali fornuta għandha 
tiġi kkorreġuta jekk tinsab li mhux korretta. 
Jekk il-korp riċeventi għandu raġuni biex 
jemmen li d-data fornuta mhix korretta jew 

1. Dejta personali għandha titħassar meta 
ma tkunx aktar meħtieġa għall-iskop li 
għalih tkun inġabret. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ir-reqqa u r-rilevanza 
attwali ta' dejta personali billi jirrevedu d-
dejta ta’ l-inqas kull sentejn minn meta 
tiddaħħal id-dejta. Jekk jidher, inkluż min-
notifika mis-suġġett tad-dejta jew mod ieħor 
li dejta mhux korretta jew dejta li ma 
kellhiex tkun fornuta ġiet fornuta, dan 
għandu jiġi notifikat mingħajr dewmien lill-
Istat Membru jew Stati Membri li jirċievu. 
L-Istat Membru jew l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom ikunu obbligati 
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għandha titħassar, il-korp li jforni għandu 
jkun infurmat minnufih.

jikkoreġu jew iħassru d-dejta. Barra minn 
dan, dejta personali fornuta għandha tiġi 
kkorreġuta jekk tinstab li mhix korretta. 
Jekk il-korp riċeventi għandu raġuni biex 
jemmen li d-dejta fornuta mhix korretta jew 
għandha titħassar, il-korp li jforni għandu 
jkun infurmat minnufih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid jiġi żgurat li d-dejta personali titħassar meta ma tkunx aktar meħtieġa għall-iskop li 
għalih tkun inġabret (mhux biss dejta personali li fornieha SM ieħor, Art.28 para 3) ; 
għalhekk għandu jkun hemm obbligu legali li l-Istati Membri jirrevedu d-dejta ta’ l-inqas kull 
sentejn minn meta tiddaħħal għal skopijiet ta’ korrezzjoni u tħassir.

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 97
Artikolu 30 paragrafu 4

4. Id-data rrekordjata għandha tiġi protetta 
b'miżuri adegwati kontra użu mhux xieraq u 
forom oħra ta' użu improprju u għandha 
tinżamm għal sentejn. Wara l-perijodu ta' 
konservazzjoni, id-data rrekordjata għandha 
tiġi mħassra immedjatament.

4. Id-dejta rrekordjata għandha tiġi protetta 
b'miżuri adegwati kontra użu mhux xieraq u 
forom oħra ta' użu improprju u għandha 
tinżamm għal ħames snin. Wara l-perijodu 
ta' konservazzjoni, id-dejta rrekordjata
għandha tiġi mħassra immedjatament.

Or. de

Ġustifikazzjon

Il-perjodu ta’ konservazzjoni tad-dejta reġistrata għandu jitwal għal ħames snin.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 98
Artikolu 31

Drittijiet tas-suġġetti tad-data għal 
informazzjoni u danni.

Drittijiet tas-suġġetti tad-dejta għal 
informazzjoni u danni.

(Fil-każ ta’ l-MT ma kienx hemm tibdil)
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħal ta’ l-emenda għall-Art. 31, paragrafu 1.

Emenda minn par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 99
Artikolu 31 paragrafu 1

talba 1. Fuq it-talba tas-suġġett tad-data taħt il-liġi 
nazzjonali, għandha tiġi fornuta
informazzjoni skond il-liġi nazzjonali lis-
suġġett tad-data meta tiġi prodotta prova ta' 
l-identità tiegħu, mingħajr spiża mhux 
raġonevoli, f'termini ġeneralment 
komprensivi u mingħajr dewmien mhux 
aċċettabbli, dwar id-data proċessata fir-
rigward tal-persuna tiegħu, l-oriġini tad-
data, riċevituri jew gruppi ta' riċevituri, l-
iskop maħsub ta' l-ipproċessar u l-bażi legali 
għall-ipproċessar. Barra minn dan, is-suġġett 
tad-data għandu jkun intitolat li jkollu 
kkoreġuta data mhux korretta u data
proċessata illegalment imħassra. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li, fil-każ 
ta' ksur tad-drittijiet tiegħu relatati mal-
protezzjoni ta' data, is-suġġett tad-data
għandu jkun jista' jressaq ilment effettiv lil 
qorti jew tribunal indipendenti fit-tifsira ta' l-
Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni Ewropea 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem jew awtorità 
superviżorja indipendenti fit-tifsira ta' l-
Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ 
Ottubru, 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu ta’ 
dik id-data u li huwa jiġi mogħti l-
possibbiltà li jitlob għal danni jew li jfittex 
forma oħra ta' kumpens legali. Ir-regoli 
dettaljati għall-proċedura biex ikunu asseriti 
dawn id-drittijiet u r-raġuni għal-limitazzjoni 
tad-dritt ta' aċċess għandhom ikunu rregolati 
mid-dispożizzjonijiet legali nazzjonali 

 1. Is-suġġett tad-dejta għandu jinghata
informazzjoni skond il-liġi nazzjonali,
f'termini ġeneralment komprensivi u 
mingħajr dewmien mhux aċċettabbli, dwar 
id-dejta proċessata fir-rigward tal-persuna 
tiegħu, l-oriġini tad-dejta, riċevituri jew 
gruppi ta' riċevituri, l-iskop maħsub ta' l-
ipproċessar u l-bażi legali għall-ipproċessar. 
Barra minn dan, is-suġġett tad-dejta għandu 
jkun intitolat li jkollu kkoreġuta dejta mhux 
korretta u dejta proċessata illegalment 
imħassra. Ukoll din l-informazzjoni trid 
tingħata lis-suġġett tad-dejta. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li, fil-każ 
ta' ksur tad-drittijiet tiegħu relatati mal-
protezzjoni ta' dejta, is-suġġett tad-dejta
għandu jkun jista' jressaq ilment effettiv lil 
qorti jew tribunal indipendenti fit-tifsira ta' l-
Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni Ewropea 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem jew awtorità 
superviżorja indipendenti fit-tifsira ta' l-
Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ 
Ottubru, 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ 
dik id-dejta u li huwa jiġi mogħti l-
possibbiltà li jitlob għal danni jew li jfittex 
forma oħra ta' kumpens legali. Ir-regoli 
dettaljati għall-proċedura biex ikunu asseriti 
dawn id-drittijiet u r-raġuni għal-limitazzjoni 
tad-dritt ta' aċċess għandhom ikunu rregolati 
mid-dispożizzjonijiet legali nazzjonali 
rilevanti ta' l-Istat Membru fejn is-suġġett 
tad-dejta jasserixxi d-drittijiet tiegħu.
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rilevanti ta' l-Istat Membru fejn is-suġġett 
tad-data jasserixxi d-drittijiet tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoniti

Id-dritt għall-korrezzjoni u t-tħassir kif ukoll għad-danni jista’ jiġi implimentat realment biss
jekk, bil-prinċipju, tiġi notifikata l-informazzjoni dwar il-ġbir tad-dejta u kif id-drittijiet 
jistgħu jiġu mħarsa, peress li f’ħafna każi s-suġġett tad-dejta ma jkunx jaf li nġabret dejta 
dwaru u wkoll mbagħad ma jkunx jista’ jagħmel użu minn forom ta’ għajnuna li għalihom 
għandu dritt (ara wkoll l-Opinjoni ta’ l-EDPS ta’ l-4 ta’ April 2007 dwar l-inizjattiva preżenti 
Nru 75).

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 100
Artikolu 31 paragrafu 1 subparagrafu 1

1. Fuq it-talba tas-suġġett tad-data taħt 
il-liġi nazzjonali, għandha tiġi fornuta
informazzjoni skond il-liġi nazzjonali lis-
suġġett tad-data meta tiġi prodotta prova ta' 
l-identità tiegħu, mingħajr spiża mhux 
raġonevoli, f'termini ġeneralment 
komprensivi u mingħajr dewmien mhux 
aċċettabbli, dwar id-data proċessata fir-
rigward tal-persuna tiegħu, l-oriġini tad-
data, riċevituri jew gruppi ta' riċevituri, l-
iskop maħsub ta' l-ipproċessar u l-bażi legali 
għall-ipproċessar.

1.  F’każ ta’ talba minn Stat Membru,s-
suġġett tad-dejta  għandu jiġi notifikat 
skond il-liġi nazzjonali f'termini ġeneralment 
komprensivi u mingħajr dewmien mhux 
aċċettabbli, dwar id-dejta proċessata fir-
rigward tal-persuna tiegħu, l-oriġini tad-
dejta, riċevituri jew gruppi ta' riċevituri, l-
iskop maħsub ta' l-ipproċessar u l-bażi legali 
għall-ipproċessar.

Or. de

Justification

Iċ-cittadin, suġġett tad-dejta, għandu jkollu d-dritt li jkun infurmat dwar il-forniment tad-
dejta tiegħu mingħajr ma jkollu bżonn jagħmel minn qabel talba uffiċjali, peress li f’ħafna 
każi ma jkollu ebda tagħrif dwar dan il-forniment. 
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Emenda minn Adina-Ioana Vălean

Emenda 101
Artikolu 32 a (ġdid)

Artikolu 32a

Trasferiment ta’ dejta
Id-dejta ipproċessata taħt din id-deċiżjoni 
ma tistax tiġi trasferita jew issir disponibbli 
għal pajjiż terz jew għal xi organizzazzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 102
Artikolu 34

Il-Kunsill għandu jadotta miżuri meħtieġa biex 
jimplimenta din id-Deċiżjoni fil-livell ta' l-
Unjoni skond il-proċedura stabbilita fit-tieni 
sentenza ta' l-Artikolu 34(2) (c) tat-Trattat.

Il-Kunsill għandu jadotta miżuri meħtieġa biex 
jimplimenta din id-Deċiżjoni fil-livell ta' l-
Unjoni skond il-proċedura stabbilita fit-tieni 
sentenza ta' l-Artikolu 34(2) (c) tat-Trattat
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew skond l-Art.39, paragrafu 1 tat-
Trattat ta’ l-UE u mal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kontrollur Europew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu jikseb id-dritt, li jkun l-ewwel 
ikkonsultat mill-Kunsill. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi kkonsultat awtomatikament  
skond l-Art. 39 tat-Trattat ta’ l-UE. Madankollu f’din l-okkażjoni għal darba oħra għandha 
issir enfasi dwar dan.

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 103
Artikolu 34

Il-Kunsill għandu jadotta miżuri meħtieġa biex 
jimplimenta din id-Deċiżjoni fil-livell ta' l-

Il-Kunsill għandu jadotta miżuri meħtieġa biex 
jimplimenta din id-Deċiżjoni fil-livell ta' l-
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Unjoni skond il-proċedura stabbilita fit-tieni 
sentenza ta' l-Artikolu 34(2) (ċ) tat-Trattat.

Unjoni skond il-proċedura stabbilita fit-tieni 
sentenza ta' l-Artikolu 34(2) (ċ) tat-Trattat u 
wara li jiġi kkonsultat il-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri ta’ implimentazzjoni rigward l-ipproċessar ta’ dejta personali jistgħu jkunu kruċjali, 
għalhekk f’dan il-proċess l-EDPS għandu jiġi kkonsultat (ara l-opinjoni ta’ l-EPPS ta’ l-4 ta’ 
April 2007 dwar din l-inizjattiva, nru 20).

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda 104
Artikolu 35 a (ġdid)

Artikolu 35a
B’mod partikolari, għal dak li jikkonċerna 
l-iffinanzjar għat-taħriġ ta’ l-uffiċjali 
responsabbli, għar-riżorsi umani u għat-
tagħmir meħtieġ, il-Kummissjoni għandha 
tara li jiġi kkunsidrat appoġġ permezz ta’ 
fondi mill-baġit ta’ l-Unjoni Ewropea. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iffinanzjar tal-miżuri ppjanati f’din id-Deċiżjoni jirrappreżentaw piż finanzjarju 
konsiderevoli b’mod partikolari għall-Istati Membri, li għad ma jiddisponux mill-
infrastruttura neċessarja. Hawnhekk irid jiġi kkunsidrat safejn jista’ jitqies li jsir
kofinanzjament mill-baġit ta’ l-Unjoni Ewropea.

Emenda minn Herbert Reul

Emenda 105
.Artikolu 36 paragrafu 4

4. Minn meta [... snin] din id-Deċiżjoni 
jkollha effett l-Istati Membri għandhom 
jinformaw lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
dwar il-ftehim u l-arranġamenti eżistenti fit-

4. M   4. Minn meta [... snin] din id-Deċiżjoni jkollha 
effett l-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni dwar il-ftehim u l-
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tifsira ta' l-ewwel paragrafu li jixtiequ 
jkomplu japplikaw.

arranġamenti eżistenti fit-tifsira ta' l-ewwel 
paragrafu li jixtiequ jkomplu japplikaw.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi inkluż f’każ ta’ miżuri oħra li jikkonċernaw id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill. 

Emenda minn Herbert Reul

Emenda 106
Artikolu 36 paragrafu 5

5. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
ukoll lill-Kunsill u lill-Kummissjoni bl-
arranġamenti ġodda kollha jew l-
arranġamenti fit-tifsira tal-paragrafu 2 fi 
żmien 3 xhur mill-firma tagħhom jew, fil-
każ ta' strumenti li ġew iffirmati qabel l-
adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni, fi żmien tliet 
xhur mid-dħul fis-seħħ tagħhom.

5. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
ukoll lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kummissjoni bl-arranġamenti ġodda 
kollha jew l-arranġamenti fit-tifsira tal-
paragrafu 2 fi żmien 3 xhur mill-firma 
tagħhom jew, fil-każ ta' strumenti li ġew 
iffirmati qabel l-adozzjoni ta' din id-
Deċiżjoni, fi żmien tliet xhur mid-dħul fis-
seħħ tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi inkluż f’każ ta’ miżuri oħra li jikkonċernaw id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill.  

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 107
Artikolu 37 paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni fi 
żmien [... snin] minn meta din id-Deċijoni 
jkollha effett.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni fi 
żmien [... snin] minn meta din id-Deċiżjoni 
jkollha effett. F’dak il-mument irid jiġi 
żgurat li d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
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2007/XX/JI dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 
Personali, li fil-kuntest tal-koperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja tiġi pproċessata 
f’każi kriminali, tkun fis-sehh u tkun 
implimentata fl-Istati Membri kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda dwar ir-Reżoluzzjoni leġiżlattiva.

Emenda minn Alexander Alvaro

Emenda108
Artikolu 37 paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Qabel l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 
l-Kummissjoni għandha tippreżenta 
evalwazzjoni dwar l-esperjenzi ta’ l-ewwel 
seba’ Stati firmatarji, b’mod partikolari
rigward l-attwabilità teknika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li l-esperjenzi rigward il-miżuri ppjanati huma limitati, jeħtieġ li qabel kollox issir 
evalwazzjoni tar-riżultati rigward, b’mod partikolari, l-attwabilità teknika.

Emenda minn Adina-Ioana Vălean

Emenda109
Artikolu 37, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-
seħħ biss l-għada tal-data li fiha tiġi 
implimentata d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali 
pproċessata fil-kuntest tal-koperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja dwar każi 
kriminali, li tipprovdi livell xieraq ta’ 
protezzjoni. 
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Or. en

Emenda minn Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emenda 110
Artikolu 37 a (ġdid)

Artikolu 37a
Mhux aktar tard minn sentejn wara li din 
id-Deċiżjoni tkun ġiet implimentata u kull 
sentejn wara, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill evalwazzjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni bl-
iskop li jiġi deċiż jekk ikunx hemm bżonn 
ta’ emendi. L-evalwazzjoni għandha 
tinkludi analiżi dwar l-utilità u l-effettività 
tagħha u dwar l-impatt tagħha fuq id-
drittijiet fundamentali  tas-suġġetti tad-
dejta, kif ukoll għandha turi n-numru ta’ 
suġġetti tad-dejta maħżuna  fid-databases 
nazzjonali ta’ l-Istati Membri bħala riżultat 
ta’ l-iskambju tad-dejta taħt din id-
Deċiżjoni jew ta’ l-iskambju tad-dejta wara 
riċerki li jitwettqu skond din id-Deċiżjoni.

Nota: It-traduttur assuma li ‘Sexchange’, it-
tielet linja minn l-aħħar, tinqara ‘exchange’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s’issa hemm esperjenza limitata ħafna taħt it-Trattat attwali ta’ Prüm huwa kruċjali 
li jiġi evalwat malajr kemm jista’ jkun dan il-mekkaniżmu ġdid u l-impatt tiegħu (Ara l-
opinjoni ta’ l-EPPS ta’ l-4 ta’ April 2007 dwar din l-inizjattiva, nru 32). Barra minn dan ikun 
ta’ ħtieġa kbira li jkun magħruf safejn l-Istati Membri jagħmlu użu minn dan il-mekkaniżmu.


