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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-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 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' 
DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar it-titjib tal-kooperazzjoni trans-konfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità trans-konfinali
(06566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-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 (06566/2007)1,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' emendi tal-Kunsill (7273/1/2007 of 17/04/2007)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 34(2)(c) tat-Trattat ta' l-UE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat ta' l-UE, li bis-saħħa tiegħu ġie kkonsultat 
mill-Kunsill (C6-0079/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 93 u 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A6-0000/2007),

1. Japprova l-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 kif emendata;

2. Jitlob lill-Kunsill sabiex jemenda t-test f'dan is-sens;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-intenzjoni li jemenda 
sostanzjalment l-inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-
Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja, ir-Repubblika Franċiża, il-Gran 

  
1 Għadha mhux ippublikata fil-ĠU.
2 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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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;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jinforma lill-Kunsill u l-Kummissjoni u l-
Gvernijiet 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 bil-pożizzjoni tal-Parlament.

Test li pproponew ir-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 tal-Parlament

Emenda 1
Titolu

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2007/.../ĠAI 
ta' ...dwar it-titjib tal-kooperazzjoni trans-
konfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda 
kontra t-terroriżmu u l-kriminalità trans-
konfinali

DEĊIŻJONI TA' QAFAS TAL-KUNSILL 
2007/.../ĠAI ta' ...dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni trans-konfinali, b'mod
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u 
l-kriminalità trans-konfinali

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tinneċessita bidliet tul it-
test kollu li jikkorrespondu)

Ġustifikazzjoni

Peress li l-inizjattiva tirrigwarda l-iskop ta' approssimazzjoni ta' liġijiet u regolamenti ta' l-
Istati Membri, l-istrument adegwat huwa Deċiżjoni ta' Qafas aktar milli Deċiżjoni.

Emenda 2
Ċitazzjoni 1

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 
30(1)(a) u (b), l-Artikolu 31(1)(a), l-

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 
30(1)(a) u (b), l-Artikolu 31(1)(a), l-
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Artikolu 32 u l-Artikolu 34(2)(ċ) tiegħu, Artikolu 32 u l-Artikolu 34(2)(b) tiegħu,

Emenda 3
Ċitazzjoni 2 a (ġdida)

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data ta' l-4 ta' April 2007,

Emenda 4
Premessa 1

(1) Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea jagħti 
importanza fundamentali lill-istabbiliment 
ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, li 
huwa ta' tħassib fundamentali tal-popli ta' 
l-Istati magħquda flimkien fl-Unjoni.

(1) Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea jagħti 
importanza fundamentali liż-żona ta' 
libertà, sigurtà u ġustizzja, li hija
fundamentali għall-popli ta' l-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 5
Premessa 2 a (ġdida)

Din id-Deċiżjoni ta' Qafas tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-
prinċipji rikonoxxuti, b'mod partikulari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' 
l-Unjoni Ewropea. B'mod partikulari, din 
id-Deċiżjoni timmira li tiżgura konformita 
sħiħa mad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini għar-rispett tal-ħajja privata u 
tal-komunikazzjonijiet tagħhom u għall-
ħarsien tad-data personali konformi ma’ 
l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta.

Emenda 6
Premessa 10

(10) Dawn ir-rekwiżiti huma sodisfatti mit-
Trattat ta' Prüm tas-27 ta' Mejju 2005 bejn 
ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali 
tal-Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja, ir-
Repubblika Franċiża, il-Gran Dukat tal-
Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda u r-

(10) Dawn ir-rekwiżiti huma sodisfati mit-
Trattat ta' Prüm tas-27 ta' Mejju 2005 bejn 
ir-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika Federali 
tal-Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja, ir-
Repubblika Franċiża, il-Gran Dukat tal-
Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda u r-
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Repubblika ta' l-Awstrija dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni trans-konfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-
kriminalità trans-konfinali u l-migrazzjoni 
illegali. Sabiex iż-żewġ rekwiżiti sostantivi 
tal-Programm ta' l-Aja jkunu jistgħu jiġu 
sodisfatti għall-Istati Membri kollha u l-
miri tiegħu f'termini ta' skala ta' żmien 
ikunu jistgħu jintlaħqu, il-partijiet 
essenzjali tat-Trattat ta' Prüm jeħtieġ li jiġu 
applikati għall-Istati Membri kollha. Din 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill għandha għalhekk 
ibbażata fuq id-dispożizzjonijiet ewlenin 
tat-Trattat ta' Prüm.

Repubblika ta' l-Awstrija dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni trans-konfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-
kriminalità trans-konfinali u l-migrazzjoni 
illegali. Sabiex ir-rekwiżiti sostantivi tal-
Programm ta' l-Aja jkunu sodisfati għall-
Istati Membri kollha, it-Trattat ta' Prüm 
jeħtieġ li jiġi applikat għall-Istati Membri 
kollha. Din id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
tinkludi għalhekk uħud mid-
dispożizzjonijiet ewlenin tat-Trattat ta' 
Prüm, speċjalment dawk relatati mal-
koperazzjoni tal-pulizija u dik ġuridika fl-
Unjoni Ewropea.

Emenda 7
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) Dawn it-titjibiet fl-iskambju ta' data 
jikkostitwixxu pass 'il quddiem biex l-
informazzjoni ssir disponibbli bejn l-
uffiċjali għall-infurzar tal-liġi fl-Istati 
Membri. Huwa xieraq li jkun żgurat li 
hemm raġunijiet għal tfittxijiet 
awtomatizzati f'databases nazzjonali ta' 
DNA u marki tas-swaba' kull meta hija 
konċernata d-data personali.

Ġustifikazzjoni

Sistema fuq żewġ livelli biex ikun hemm aċċess għal data personali hija kombinazzjoni tal-
prinċipju ta' disponibilta (tfittxijiet awtomatizzati u reċiproċi f'databases nazzjonali) u ta' 
approċċ aktar tradizzjonali (tfittxija wara li jkun hemm rikjesta motivata, wara li jkun hemm 
'hit').

Emenda 8
Premessa 15

(15) Soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jfornu data personali u mhux personali biex 
itejbu l-iskambju ta' l-informazzjoni 
b'konnessjoni ma' avvenimenti prinċipali 
b'dimensjoni trans-konfinali.

(15) Soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jipprovdu data personali u mhux personali 
biex itejbu l-iskambju ta' l-informazzjoni 
b'konnessjoni ma' avvenimenti prinċipali 
b'dimensjoni trans-konfinali u li l-iskop ta' 
dan hu li jiġu evitati offiżi terroristiċi.. Il-
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forniment tad-data għandu jkun 
neċessarju u proporzjonat minħabba li 
huwa bbażat fuq ċirkostanzi partikulari li 
jagħtu x'jifhem li se jiġu kommessi offiżi 
kriminali.

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ kapitoli 3 u 4 t-tnejn għandhom ikunu msemmija peress li huma mibnija fuq is-
suppożizzjoni li hemm raġunijiet li jġiegħlu x'tifhem li s-suġġetti tad-data se jikkommettu 
offiżi kriminali, u mhux fuq l-okkorrenza (jew il-possibiltajiet oġġettivi li jkun hemm 
okkorrenza) ta' offiżi kriminali.

Emenda 9
Premessa 15 a (ġdida)

(15a) Il-Europol għandu jkollha aċċess 
indirett għal databases nazzjonali sakemm 
ikun hemm qbil mill-Istati Membri.

Emenda 10
Premessa 16

(16) Peress li l-kooperazzjoni 
internazzjonali, b'mod partikolari fil-ġlieda 
kontra l-kriminalità trans-konfinali, 
għandha tiġi mtejba aktar, din id-Deċiżjoni, 
barra li ttejjeb l-iskambju ta' informazzjoni, 
għandha tippermetti, fost affarijiet oħra, 
kooperazzjoni eqreb bejn l-awtoritajiet tal-
pulizija, per eżempju, permezz ta' 
operazzjonijiet konġunti ta' sigurtà (per 
eżempju, rondi konġunti) u intervent 
trans-konfinali fil-każ ta' periklu 
immedjat għall-ħajja jew ta' offiża fuq il-
persuna.

(16) Peress li l-kooperazzjoni 
internazzjonali, b'mod partikolari fil-ġlieda 
kontra l-kriminalità trans-konfinali, 
għandha tiġi mtejba aktar, din id-Deċiżjoni, 
barra li ttejjeb l-iskambju ta' informazzjoni, 
għandha tippermetti, fost affarijiet oħra, 
kooperazzjoni eqreb bejn l-awtoritajiet tal-
pulizija, per eżempju, permezz ta' 
operazzjonijiet konġunti ta' sigurtà (per 
eżempju, rondi konġunti).

Ġustifikazzjoni

Regoli dwar intervenzjoni trans-konfinali fil-każ ta' perikolu immedjat għall-ħajja jew ta' 
offiża fuq il-persuna ġew esklużi minn din il-proposta.

Emenda 11
Premessa 18
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(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) Is-sistema ta' "hit/no hit" tipprovdi 
struttura għall-paragun ta' profili 
anonimi, fejn data personali addizzjonali 
hija skambjata biss wara li jkun hemm 
"hit", u tiggarantixxi sistema adegwata 
ta' ħarsien ta' data, bil-patt li l-forniment 
ta' data personali lil Stat Membru ieħor 
jirrikjedi livell xieraq ta' protezzjoni tad-
data min-naħa ta' l-Istat Membru riċeventi.

Ġustifikazzjoni

Għalkemm din l-inizjattiva tippermetti biss it-trażmissjoni ta' data bejn l-Istati Membri, il-
livell stabbilit ta' protezzjoni għandu jkun xieraq (u armonizzat).

Emenda 12
Premessa 18 a (ġdida)

(18a) Kategoriji speċjali ta’ data 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 u b’mod proporzjonali għall-
iskop ta’ każ speċifiku u f’konformità ma’ 
salvagwardji speċifiċi.

Emenda 13
Premessa 18 b (ġdida)

(18b) Dawn ir-regoli speċifiċi dwar 
ħarsien tad-data huma maħluqa fl-
assenza ta' deċiżjoni ta' qafas tat-tielet 
pilastru dwar il-ħarsien tad-data. Meta 
din id-Deċiżjoni ta' Qafas tiġi approvata, 
għandha tiġi applikata lill-qasam kollu 
tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik ġuridika 
fi kwistjonijiet kriminali.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa l-ġdida tesprimi preferenza għal qafas fuq medda wiesgħa dwar il-ħarsien 
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tad-data minflok approċċi framentati, peress li approċċ aktar ġenerali jista' jkabbar aktar il-
fiduċja tas-suġġetti tad-data.  Madankollu, l-ordni tar-regoli għandha tiġi stabbilita fuq id-
Deċiżjoni ta' Qafas dwar il-Ħarsien tad-Data.

Emenda 14
Premessa 18 c (ġdida)

(18c) Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kunsill 
jadotta kemm jista' jkun malajr id-
Deċiżjoni ta' Qafas dwar id-Drittijiet ta' 
Proċedura1 sabiex jistipula ċerti regoli 
minimi dwar id-disponibilta ta' assistenza 
legali għal individwi fl-Istati Membri.
1 Attwalmet qed tiġi diskussa fis-CSL

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta' din id-Deċiżjoni ta' Qafas, l-uniċi limiti għal leġiżlazzjoni nazzjonali huma l-
prinċipji u d-drittijiet fundamentali kif imsemmija fl-Artikolu 7, paragrafu 2 (kif emendat).

Emenda 15
Premessa 18 d (ġdida)

(18d) Ifakkar li, rigward il-forniment ta' 
informazzjoni u assistenza b'konnessjoni 
ma' avvenimenti maġġuri u fejn jinġabru 
folol kbar, il-qafas ġenerali għandu jiġi 
rikonċiljat ma' l-Azzjoni Konġunta 
97/339/ĠAI tas-26 ta' Mejju 1997 adottata 
mill-Kunsill fuq il-bażi ta' l-Art. K.3 tat-
Trattat UE rigward il-koperazzjoni dwar 
liġi u ordni u sigurta1 u r-Riżoluzzjoni tal-
Kunsill tad-29 ta' April 20042 dwar 
sigurta fil-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u 
avvenimenti oħra simili, u l-inizjattiva tar-
Renju ta' l-Olanda bil-ħsieb għall-
adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-
tisħiħ tal-koperazzjoni transkonfinali tal-
pulizija rigward il-laqgħat li għalihom 
jattendu numri kbar ta' nies minn aktar 
minn Stat Membru, li għalihom l-għan 
tal-pulizija huwa li żżomm il-liġi u l-ordni 
u s-sigurta u li tipprevjeni u tikkumbatti 
offiżi kriminali.
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1 ĠU L 147, 5.6.1997.
2 ĠU C 116, 30.4.2004, p. 18.

Ġustifikazzjoni

Il-qafas ġenerali għandu jiġi koordinat bi strumenti speċifiċi.

Emenda 16
Premessa 20 a (ġdida)

(20a) Rigward l-ipproċessar ta' data 
personali, din id-Deċiżjoni tirrispetta l-
prinċipji stipulati fil-Konvenzjoni Nru 108 
tal-Kunsill ta' l-Ewropa tat-28 ta' Jannar
1981 għall-Protezzjoni ta' l-Individwi fir-
rigward ta' l-Ipproċessar Awtomatiku tad-
Data Personali u tqis ir-
Rakkomandazzjoni Nru R(87)15 tal-
Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill ta' l-
Ewropa tas-17 ta' Settembru 1987 rigward 
ir-regolazzjoni ta' l-użu tad-data personali 
fis-settur tal-pulizija.

Ġustifikazzjoni

Fl-assenza ta' Regolament ta' Qafas dwar il-ħarsien tad-data fit-tielet pilastru, hija meħtieġa 
referenza għal dawk l-istrumenti legali internazzjonali.

Emenda 17
Artikolu 1, paragrafu 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 kif imsemmija fl-Artikolu 2 
tad-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill tat-13 
ta' Ġunju 2002 dwar il-Mandat ta' Arrest 
Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn 
l-Istati Membri (2002/584/ĠAI)1. Għal dan 
il-għan, din id-Deċiżjoni fiha regoli fl-
oqsma li ġejjin:
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1ĠU L 190, 18.7.2002, p.1.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha tinneċessita bidliet tul it-
test kollu li jikkorrespondu)

Emenda 18
Artikolu 1, punt (4)

4) Dispożizzjonijiet dwar il-kondizzjonijiet 
u l-proċedura għat-titjib tal-kooperazzjoni 
bejn il-pulizija tal-fruntieri permezz ta' 
diversi miżuri (Kapitolu 5).

4) Dispożizzjonijiet dwar il-kondizzjonijiet 
u l-proċedura għat-titjib tal-kooperazzjoni 
bejn il-pulizija tal-fruntieri permezz ta' 
diversi miżuri definiti (Kapitolu 5).

Emenda 19
Artikolu 1, punt 4 a (ġdid)

4a. Dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien tad-
data (Kapitolu 6)

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar il-ħarsien tad-data huma parti essenzjali ta' din il-proposta peress li joħolqu 
bilanċ bejn miżuri ta' ndħil u l-ħarsien ta' drittijiet fundamentali. Għalhekk għandhom jiġu 
enfasizzati.

Emenda 20
Artikolu 1 a (ġdida)

Artikolu 1a
Għall-fini ta’ din id-Deċiżjoni:

1) "Offiżi kriminali" għandha tfisser l-
offiżi msemmija fl-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 
2002/584/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar 
il-mandat ta' arrest Ewropew u l-
proċeduri ta’ ċediment bejn l-Istati 
Membri1;
2) "Offiżi terroristiċi" għandha tfisser l-
offiżi kriminali msemmija fl-Artikoli 1 sa 
4 tad-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 
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2002/584/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar 
il-ġlieda kontra t-terroriżmu2;
3) "data personali" għandha tfisser 
kwalunkwe informazzjoni relatata ma' 
persuna naturali identifikata jew 
identifikabbli ('is-suġġett tad-data');
"persuna identifikabbli" tfisser persuna li 
tista' tiġi identifikata, direttament jew 
indirettament, b'mod partikulari 
b'referenza għal numru ta' 
identifikazzjoni jew għal fattur jew fatturi 
speċifiċi għall-identita fiżika, fiżjoloġika, 
mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali 
tagħha;
4) "proċessar ta' data personali' għandha 
tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta' 
operazzjonijiet imwettqa fuq data 
personali, kemm jekk b'mezzi 
awtomatizzati kif ukoll jekk le, bħal ġbir, 
reġistrar, organizzazzjoni, ħażna, 
adattament jew alterazzjoni, separazzjoni, 
irkupru, konsultazzjoni, użu, żvelar 
permezz ta' forniment, disseminazzjoni 
jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b'mod 
ieħor, allinjament, kombinazzjoni, 
imblukkar, tħassir jew qerda ta' data.
Proċessar fit-tifsira ta' din id-Deċiżjoni 
għandu jinkludi wkoll in-notifika dwar 
jekk jeżistix "hit" jew le;
5) "proċedura awtomatizzata ta' tfittxija" 
għandha tfisser aċċess dirett għall-fajls 
awtomatizzata ta' korp ieħor fejn it-
tweġiba għall-proċedura ta' tfittxija ma 
tirrikjedix intervent uman;
6) "referenzar ta' data" għandha tfisser l-
immarkar ta' data personali maħżuna bl-
għan li jiġi limitat l-ipproċessar tagħha 
fil-ġejjieni;
7) "imblukkar ta' data" għandha tfisser l-
immarkar ta' data personali maħżuna bl-
għan li jiġi limitat l-ipproċessar tagħha 
fil-ġejjieni;
8) "il-parti non-kodifikanti tad-DNA" 
għandha tfisser iz-zoni ta' kromożoni li 
ma jinkludux espressjoni ġenetika, 
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jiġifieri li mhumiex magħrufa li jipprovdu 
informazzjoni dwar karatteristiċi 
ereditarji speċifiċi.
1 ĠU  L 190, 18.7.2002.
2 ĠU L 164, 22.6.2002.

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jinkludi d-definizzjonijiet stipulati preċedentament fl-Artikoli 26 u 16, 
paragrafu 1, u jiddefinixxi wkoll data personali (fl-assenza ta' qafas ġenerali dwar dan is-
suġġett) u offiżi kriminali (biex jistabbilixxi livell ta' armonizzazzjoni tar-regoli dwar l-
aċċessar ta' databases oħra ta' l-Istati Membri). L-offiżi fil-lista tal-Mandat ta' Arrest 
Ewropew aktar jistgħu jivvjolaw iz-zona ta' libertà, sigurtà u Ġustizzja minn offiżi minuri.
Għalhekk, sabiex jiġu sodisfati r-rekwiżiti ta' sussidjarjeta u proporzjonalita, dawk l-offiżi 
biss għandhom jiġu trattata minn din id-Deċiżjoni.

Emenda 21
Artikolu 1 b (ġdid)

Artikolu 1b
L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal 
distinzjoni ċara li ssir bejn data personali 
ta'

- persuna li hija suspettata li kkommettiet 
jew li pparteċipat f'offiża kriminali,

- persuna li nstabet ħatja ta' offiża 
kriminali,

- persuna li hemm provi serji li jagħtu 
indikazzjoni li din se tikkommetti offiża 
kriminali,
- persuna li tista' tiġi msejħa biex tagħti 
xhieda f'investigazzjonijiet b'konnessjoni 
ma' offiżi kriminali jew proċedimenti 
kriminali sussegwenti,
- persuna li kienet vittma ta' offiża 
kriminali jew li ċerti fatti dwarha huma 
raġunijiet li wieħed jaħseb li din se tkun 
vittma ta' offiża kriminali,
- persuna li tista' tipprovdi informazzjoni 
dwar offiżi kriminali,
- kuntatt jew assoċjat ta' waħda mill-
persuni hawn fuq imsemmija, u
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- persuna li ma tidħol fl-ebda waħda minn 
dawn il-kategoriji hawn fuq imsemmija.

Emenda 22
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. L-ipproċessar tad-data personali
f'dawk il-fajls, taħt din id-Deċiżjoni, 
għandu jitwettaq b'konformita mar-regoli 
tal-ħarsien tad-data stipolati fil-Kapitolu 
6, f'konformità mal-liġi applikabbli għall-
ipproċessar.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-kliem "proċessar ta' data personali" kif imsemmi fl-Artikolu 2a hija 
maħsuba biex tikkjarifika li d-dispożizzjonijiet tal-ħarsien tad-data japplikaw ukoll għall-ġbir 
ta' data (ġdida) (mhux biss ta' data li diġa qed tinżamm).

Emenda 23
Artikolu 2, paragrafu 2

2. Għall-fini ta' l-implimentazzjoni ta' din 
id-Deċiżjoni, il-Partijiet Kontraenti
għandhom jiżguraw id-disponibbiltà ta'
data ta' referenza mill-fajls nazzjonali 
tagħhom għall-analiżi tad-DNA kif 
imsemmi fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 
1. Id-data ta' referenza għandha tinkludi 
biss profili tad-DNA stabbiliti mill-parti 
non-coding tad-DNA u numru ta' 
referenza. Id-data ta' referenza m' għandu 
jkun fiha l-ebda data li minnha s-suġġett 
tad-data jista' jiġi direttament identifikat.
Id-data ta' referenza li mhux attribwibbli 
għal kwalunkwe individwu (profili tad-
DNA mhux identifikati) għandha tkun 
rikonoxxibbli bħala tali.

2. Għall-fini ta' l-implimentazzjoni ta' din 
id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw l-aċċess għal data ta' referenza 
mill-fajls nazzjonali tagħhom għall-analiżi 
tad-DNA miftuħin għall-investigazzjoni 
ta' offiżi kriminali kif imsemmi fl-Artikolu 
1a. Id-data ta' referenza għandha tinkludi 
biss profili tad-DNA stabbiliti mill-parti 
non-kodifikanti tad-DNA u numru ta' 
referenza. Id-data ta' referenza m' għandu 
jkun fiha l-ebda data li minnha s-suġġett 
tad-data jista' jiġi direttament identifikat.
Id-data ta' referenza li mhux attribwibbli 
għal kwalunkwe individwu (profili tad-
DNA mhux identifikati) għandha tkun 
rikonoxxibbli bħala tali.
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Ġustifikazzjoni

Il-kelma "aċċess" minflok "disponibilta" tikkjarifika li ż-żewġ sistemi m'humiex simili, kif 
imsemmi fil-premessa 11a. Ir-referenza għal "fajls nazzjonali ta' analiżi ta' DNA miftuħin 
għall-investigazzjoni ta' offiżi kriminali" tenfasizza li mhuwiex permess it-tiftix f'fajls ta' DNA 
ta' tip ieħor, bħalma huma dawk stabbiliti għal skopijiet ta' saħħa u riċerka.

Emenda 24
Artikolu 3, paragrafu1

1. Għall-investigazzjoni ta' reati kriminali, 
l-Istati Membri għandhom jagħtu lill-punti 
ta' kuntatt nazzjonali ta' Stati Membri oħra, 
kif imsemmi fl-Artikolu 6, aċċess għad-
data ta' referenza fil-fajls tagħhom għall-
analiżi tad-DNA, bis-setgħa li jwettqu tiftix 
awtomatizzat billi jipparagunaw il-profili 
tad-DNA. It-tiftix jista' jsir biss f'każijiet 
individwali u f'konformità mal-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru rikjedenti.

1. Għall-investigazzjoni ta' reati kriminali, 
l-Istati Membri għandhom jagħtu lill-punti 
ta' kuntatt nazzjonali ta' Stati Membri oħra, 
kif definit fl-Artikolu 1a, aċċess għad-data
ta' referenza fil-fajls tagħhom għall-analiżi 
tad-DNA, bis-setgħa li jwettqu tiftix 
awtomatizzat billi jipparagunaw il-profili 
tad-DNA. It-tiftix jista’ jsir biss f'każijiet 
individwali u f'konformità mar-regoli dwar 
il-protezzjoni tad-data kif stipulati fil-
Kapitolu 6 u mal-liġi nazzjonali ta' l-Istat 
Membru li jagħmel it-talba.

Emenda 25
Artikolu 4, paragrafu1

1. Għall-investigazzjoni ta' reati kriminali, 
l-Istati Membri għandhom, b'kunsens 
reċiproku, permezz tal-punti ta' kuntatt 
nazzjonali tagħhom, jipparagunaw il-profili 
tad-DNA inidentifikabbli tagħhom mal-
profili tad-DNA kollha minn data ta' 
referenza tal-fajls nazzjonali għall-analiżi 
tad-DNA. Il-profili għandhom jiġu fornuti 
u paragunati f'forma awtomatizzata. Il-
profili tad-DNA inidentifikabbli għandhom 
jiġu fornuti għal paragun meta previst taħt 
il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru 
rikjedenti biss.

1. Għall-investigazzjoni ta' reati kriminali 
kif definiti fl-Artikolu 1a, l-Istati Membri 
għandhom, b'kunsens reċiproku, permezz 
tal-punti ta' kuntatt nazzjonali tagħhom, 
jipparagunaw il-profili tad-DNA non-
identifikabbli tagħhom mal-profili tad-
DNA kollha minn data ta' referenza tal-
fajls nazzjonali għall-analiżi tad-DNA. Il-
profili għandhom jiġu fornuti u paragunati 
f'forma awtomatizzata. Il-profili tad-DNA 
non-identifikabbli għandhom jiġu fornuti 
għal paragun meta previst taħt il-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru rikjedenti 
biss.

Amendment 26
Article 5
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Jekk il-proċedura msemmija fl-Artikoli 3 u 
4 turi taqbila bejn il-profili tad-DNA,, il-
forniment ta' kwalunkwe data personali u 
informazzjoni oħra disponibbli ulterjuri 
relatati mad-data ta' referenza għandu jkun 
irregolat mil-liġi nazzjonali, inklużi r-
regoli ta' assistenza legali, ta' l-Istat 
Membru rikjest.

Jekk il-proċedura msemmija fl-Artikoli 3 u 
4 turi qbil bejn il-profili tad-DNA,, il-
forniment ta' data personali u 
informazzjoni oħra ulterjuri relatati mad-
data ta' referenza għandu jkun irregolat 
mil-liġi nazzjonali, inklużi r-regoli ta' 
assistenza legali, ta' l-Istat Membru rikjest. 
u r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data 
stipulati fil-Kapitolu 6.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza rigward il-protezzjoni tad-data hija partikolarment rilevanti minħabba li l-
Kapitolu 6 jiddefinixxi liema data personali jista’ jingħata aċċess għaliha, bħala mod biex 
ikunu stabbiliti regoli komuni għall-Istati Membri kollha (u ma jkunx hemm dipendenza 
esklussiva fuq il-liġi nazzjonali ta’ kull Stat Membru).

Emenda 27
Artikolu 6

1. Għall-għanijiet tal-forniment tad-data 
kif imsemmi fl-Artikoli 3 u 4, kull Stat 
Membru għandu jinnomina punt ta' 
kuntatt nazzjonali. Is-setgħat tal-punti ta' 
kuntatt nazzjonali għandhom ikunu 
irregolati mil-liġi nazzjonali applikabbli.

imħassar

2. Id-dettalji tal-ftehim tekniċi għall-
proċeduri li jidhru fl-Artikoli 3 u 4 
għandhom jitniżżlu fi ftehim 
implimentattiv kif imsemmi fl-Artikolu 34.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija trasferita għall-Kapitolu 7 (dispożizzjonijiet implimentattivi u finali).

Emenda 28
Artikolu 7, parti introduttorja

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-

1. Fejn f'investigazzjonijiet jew 
proċedimenti kriminali attwali relatati 
mal-kummissjoni ta' offiżi kriminali kif 
definiti fl-Artikolu 1a, 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 
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profil tad-DNA miksub, jekk: assistenza legali billi tiġbor u teżamina 
materjal ċellulari mingħand dak l-
individwu u billi tforni l-profil tad-DNA 
miksub, jekk:

Emenda 29
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Il-ġbir ta' materjal ċellulari għandu 
jsir biss fuq il-bażi ta' liġi nazzjonali u 
għal skop speċifiku u għandu jilħaq ir-
rekwiżiti ta' neċessita u proporzjonalita.

Ġustifikazzjoni

Ir-rispett għal prinċipji u drittijiet fundamentali għandu jiġi enfasizzat fil-każijiet fejn il-ġbir 
ta' materjal ċellulari jkun imqiegħed f'riskju.

Emenda 30
Artikolu 8

Għall-fini ta' l-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw id-disponibbiltà tad-data ta' 
referenza mill-fajl għas-sistemi 
awtomatizzati nazzjonali għall-
identifikazzjoni tal-marki tas-swaba' 
stabbiliti għall-prevenzjoni u l-
investigazzjoni ta' reati kriminali. Id-data 
ta' referenza għandha tinkludi biss data
daktiloskopika u numru ta' referenza. Id-
data ta' referenza m' għandu jkun fiha l-
ebda data li minnha s-suġġett tad-data jista' 
jiġi direttament identifikat. Id-data ta' 
referenza li ma tkunx traċċabbli atribbwita
lil xi individwu (''data daktiloskopika mhux 
identifikabbli'') għandha tkun rikonoxxibbli 
bħala tali.

Għall-fini ta' l-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw l-aċċess għad-data ta' referenza 
mill-fajl għas-sistemi awtomatizzati 
nazzjonali għall-identifikazzjoni tal-marki 
tas-swaba' stabbiliti għall-prevenzjoni u l-
investigazzjoni ta' reati kriminali. Id-data 
ta' referenza għandha tinkludi biss data
dattiloskopika u numru ta' referenza. Id-
data ta' referenza m'għandu jkun fiha l-
ebda data li minnha s-suġġett tad-data jista' 
jiġi direttament identifikat. Id-data ta' 
referenza li ma tkunx attribwita lil xi 
individwu (''data dattiloskopika mhux 
identifikabbli'') għandha tkun rikonoxxibbli 
bħala tali.

Emenda 31
Artikolu 9, paragrafu 1

1. Għall-prevenzjoni u l-investigazzjoni ta' 
reati kriminali, l-Istati Membri għandhom 

1. Għall-prevenzjoni u l-investigazzjoni ta' 
reati kriminali kif definiti fl-Artikolu 1a, l-
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jagħtu lill-punti ta' kuntatt nazzjonali ta' 
Stati Membri oħra, kif imsemmi fl-
Artikolu 11, aċċess għad-data ta' referenza 
fis-sistemi awtomatizzati għall-
identifikazzjoni tal-marki tas-swaba' li 
huma jkunu stabbilew għal dak il-għan, 
bis-setgħa li jwettqu tiftix awtomatizzat 
billi jipparagunaw id-data daktiloskopika.
It-tiftix jista jsir biss f'każijiet individwali u 
f'konformità mal-liġi nazzjonali ta' l-Istat 
Membru rikjedenti.

Istati Membri għandhom jagħtu lill-punti 
ta' kuntatt nazzjonali ta' Stati Membri oħra, 
kif imsemmi fl-Artikolu 11, aċċess għad-
data ta' referenza fis-sistemi awtomatizzati 
għall-identifikazzjoni tal-marki tas-swaba'
li huma jkunu stabbilew għal dak il-għan, 
bis-setgħa li jwettqu tiftix awtomatizzat 
billi jipparagunaw id-data dattiloskopika.
It-tiftix jista’ jsir biss f'każijiet individwali 
u f'konformità mar-regoli dwar il-
protezzjoni tad-data kif stipulati fil-
Kapitolu 6 u mal-liġi nazzjonali ta' l-Istat 
Membru rikjedenti.

Emenda 32
Artikolu 10

Jekk il-proċedura msemmija fl-Artikoli 9 
turi taqbila bejn id-data daktiloskopika, il-
forniment ta' kwalunkwe data personali u
informazzjoni oħra disponibbli ulterjuri 
relatati mad-data ta' referenza għandu jkun 
irregolat mil-liġi nazzjonali, inklużi r-
regoli ta' assistenza legali, ta' l-Istat 
Membru rikjest.

Jekk il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9 
turi taqbila bejn id-data dattiloskopika, il-
forniment ta' data personali ulterjuri u
informazzjoni oħra relatati mad-data ta' 
referenza għandu jkun irregolat mil-liġi 
nazzjonali, inklużi r-regoli ta' assistenza 
legali, ta' l-Istat Membru rikjest u r-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data stipulati fil-
Kapitolu 6.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza rigward il-protezzjoni tad-data hija partikolarment rilevanti minħabba li l-
Kapitolu 6 (jekk ikun emendat) jiddefinixxi liema data personali jista’ jingħata aċċess 
għaliha, bħala mod biex ikunu stabbiliti regoli komuni għall-Istati Membri kollha (u ma jkunx 
hemm dipendenza esklussiva fuq il-liġi nazzjonali ta’ kull Stat Membru).

Emenda 33
Artikolu 11

1. Għall-finijiet tal-forniment ta' data kif 
imsemmi fl-Artikoli 9, kull Stat Membru 
għandu jaħtar punt ta' kuntatt nazzjonali.
Is-setgħat tal-punt ta' kuntatt nazzjonali 
għandhom ikunu irregolati mil-liġi 
nazzjonali applikabbli.

imħassar

2. Id-dettalji tal-ftehim tekniċi għall-
proċedura li tidher fl-Artikolu 9 
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għandhom jitniżżlu fil-miżuri 
implimentattivi kif imsemmi fl-Artikolu 
34.

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija trasferita għall-Kapitolu 7 (dispożizzjonijiet implimentattivi u finali).

Emenda 34
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-prevenzjoni u l-investigazzjoni ta' 
reati kriminali u fit-trattament ta' reati oħra 
li jaqgħu fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tal-qrati 
jew is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika 
fl-Istat Membru li jkun qed ifittex, 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) data relatata ma' sidien jew operaturi, u 1) data relatata ma' sidien jew operaturi, u

2) data relatata ma' vetturi. 2) data relatata ma' vetturi.
It-tiftix jista' jitwettaq biss b'numru ta' 
chassis sħiħ jew numru tar-reġistrazzjoni 
sħiħ. It-tfittix jista jsir biss f'konformità 
mal-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru li qed 
jagħmel it-tiftixa.

It-tiftix jista' jitwettaq biss b'numru ta' 
chassis sħiħ jew numru tar-reġistrazzjoni 
sħiħ. It-tiftix jista’ jsir biss f'konformità 
mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data kif 
stipulati fil-Kapitolu 6 u mal-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru li qed 
jagħmel it-tiftixa.

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta’ “ordni pubblika u sigurtà pubblika” bħala bażijiet awtonomi għal tiftix 
awtomatizzat tad-data ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi huwa minħabba n-nuqqas ta’ ċarezza tal-
kunċetti (meta mhux relatati ma’ avveniment speċifiku) u l-fatt li tħassib rilevanti dwar l-
ordni pubbliku u s-sigurtà pubblika huwa diġà kopert mill-ħtieġa li jkunu investigati offiżi 
kriminali jew tipi oħra ta’ offiżi (partikolarment ta’ l-ordni amministrattiv).

Emenda 35
Artikolu 12, paragrafu 2
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2. Għall-finijiet tal-forniment ta' data kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, kull Stat 
Membru għandu jaħtar punt ta' kuntatt 
nazzjonali għal talbiet imressqin. Is-
setgħat tal-punti ta' kuntatt nazzjonali 
għandhom ikunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali applikabbli. Id-dettalji tal-
ftehim tekniċi għall-proċedura għandhom 
jitniżżlu fil-miżuri implimentattiv kif 
imsemmi fl-Artikolu 34.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija trasferita għall-Kapitolu 7 (dispożizzjonijiet implimentattivi u finali).

Emenda 36
Artikolu 14, paragrafu 1

1. Għall-prevenzjoni ta' reati kriminali u 
fiż-żamma ta' l-ordni pubbliku u s-sigurtà 
pubblika għal avvenimenti prinċipali 
b'dimensjoni trans-konfinali, b'mod 
partikolari għal avvenimenti sportivi jew 
laqgħat tal-Kunsill Ewropew, l-Istati 
Membri għandhom, kemm fuq talba kif 
ukoll minn jeddhom, ifornu lil xulxin bi 
kwalunkwe data personali jekk kwalunkwe 
kundanna finali jew ċirkostanza oħra 
jagħtu raġun għat-twemmin li s-suġġetti 
tad-data ser iwettqu reati kriminali fl-
avveniment jew huma ta' theddida għall-
ordni pubbliku jew is-sigurtà pubblika, 
dment li l-forniment ta' tali data ikun
permess taħt il-liġi nazzjonali ta' l-Istat 
Membru fornitur.

1. Għall-prevenzjoni ta' reati kriminali u 
fiż-żamma ta' l-ordni pubbliku u s-sigurtà 
pubblika għal avvenimenti prinċipali 
b'dimensjoni trans-konfinali, b'mod 
partikolari għal avvenimenti sportivi jew 
laqgħat tal-Kunsill Ewropew, l-Istati 
Membri għandhom, kemm fuq talba kif 
ukoll minn jeddhom, ifornu lil xulxin 
b’data personali kif definita fl-Artikolu 1a 
jekk kwalunkwe kundanna finali jew 
ċirkostanza oħra jagħtu raġun għat-
twemmin li s-suġġetti tad-data ser iwettqu 
reati kriminali fl-avveniment jew huma ta' 
theddida għall-ordni pubbliku jew is-
sigurtà pubblika, dment li l-forniment ta' 
tali data jkun permess skond il-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru fornitur u 
meta jkun neċessarju u proporzjonat 
f’soċjetà demokratika u għal skop 
speċifiku.

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni aħjar dwar data personali li tista’ tiġi provduta hija proposta fl-Artikolu 1a (kif 
emendat).

Emenda 37
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Artikolu 15

Għall-finijiet tal-forniment ta' data kif 
imsemmi fl-Artikoli 13 u 14, kull Stat 
Membru għandu jaħtar punt ta' kuntatt 
nazzjonali. Is-setgħat tal-punt ta' kuntatt 
nazzjonali għandhom ikunu rregolati mil-
liġi nazzjonali applikabbli.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija trasferita għall-Kapitolu 7 (dispożizzjonijiet implimentattivi u finali).

Emenda 38
Artikolu 16, paragrafu 1

1. Għall-prevenzjoni ta' reati terroristiċi, l-
Istati Membri jistgħu, f'konformità mal-liġi 
nazzjonali, f'każijiet individwali, anki 
mingħajr ma jkunu mitluba jagħmlu dan, 
ifornu lill-punti ta' kuntatt nazzjonali ta' l-
Istati Membri l-oħra, kif imsemmi fil-
paragrafu 3, bid-data personali u l-
informazzjoni speċifikati fil-paragrafu 2, 
minħabba li dan hu meħtieġ għax 
ċirkostanzi partikolari jagħtu raġun għat-
twemmin li s-soġġetti tad-data ser iwettqu 
reati kriminali kif imsemmi fl-Artikoli 1 sa 
3 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill ta' l-
UE 2002/475/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 2002 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.

1. Għall-prevenzjoni ta' reati terroristiċi kif 
definiti fl-Artikolu 1a, l-Istati Membri 
jistgħu, f'konformità mal-liġi nazzjonali, 
mal-prinċipji bażiċi tal-liġi u mad-drittijiet 
fundamentali, f'każijiet individwali, anki 
mingħajr ma jkunu mitluba jagħmlu dan, 
ifornu lill-punti ta' kuntatt nazzjonali ta' l-
Istati Membri l-oħra bid-data personali u l-
informazzjoni speċifikati fil-paragrafu 2, 
minħabba li dan hu meħtieġ għax 
ċirkostanzi partikolari jagħtu raġun għat-
twemmin li s-soġġetti tad-data ser iwettqu 
reati terroristiċi.

Ġustifikazzjoni

Il-parametri biex tkun provduta l-informazzjoni jridu jkunu liġi internazzjonali u ta’ l-UE, 
mhux biss leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 39
Artikolu 16, paragrafu 2

2. Id-data li trid tiġi fornuta għandha 
tinkludi kunjom, l-ewwel isem, id-data u l-
post tat-twelid u deskrizzjoni taċ-
ċirkostanzi li jagħtu lok għat-twemmin 
imsemmi fil-paragrafu 1.

2. Id-data li trid tiġi fornuta għandha 
tinkludi biss data personali kif definita fl-
Artikolu 1a u deskrizzjoni taċ-ċirkostanzi 
li jagħtu lok għat-twemmin imsemmi fil-
paragrafu 1.
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Ġustifikazzjoni

Definizzjoni aħjar dwar data personali li tista’ tiġi provduta hija proposta fl-Artikolu 1a (kif 
emendat).

Emenda 40
Artikolu 16, paragrafu 3

3. Kull Stat Membru għandu jaħtar punt 
ta' kuntatt nazzjonali għall-iskambju ta' 
informazzjoni mal-punti ta' kuntatt 
nazzjonali ta' Stati Membri oħra. Is-
setgħat tal-punt ta' kuntatt nazzjonali 
għandhom ikunu rregolati mil-liġi 
nazzjonali applikabbli.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija trasferita għall-Kapitolu 7 (dispożizzjonijiet implimentattivi u finali).

Emenda 41
Artikolu 16, paragrafu 4 a (ġdid)

4a.  Ikunu xi jkunu dawk il-
kundizzjonijiet, id-data personali tista’ tiġi 
pproċessata biss għall-iskopijiet 
speċifikati fil-paragrafu 1. Id-data 
provduta għandha titħassar mingħajr 
dewmien ladarba l-iskopijiet speċifikati 
fil-paragrafu 1 ikunu ntlaħqu jew ma 
jkunux jistgħu jintlaħqu iktar, u fi 
kwalunkwe każ wara mhux iktar minn 
sentejn mid-data tal-forniment.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-ħtieġa speċjali li jkunu protetti individwi mill-forniment ta’ data skond dan l-
Artikolu, regola restrittiva simili dwar iż-żamma u t-tħassir ta’ data bħal dik stipulata għal 
avvenimenti kbar hija neċessarja.

Emenda 42
Artikolu 17, paragrafu 2

2. Kull Stat Membru jista', bħala Stat 
Membru ospitanti, f'konformità mal-liġi 

2. L-uffiċjali ta’ l-Istati Membri li jkunu 
qed jissekondaw għandhom ikunu 
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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 
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 oħra għandhom 
ikunu soġġetti għal-liġi nazzjonali ta' l-
Istat Membru ospitanti. L-Istat Membru 
ospitanti għandu jassumi responsabbiltà 
għall-azzjonijiet tagħhom.

soġġetti għal-liġi nazzjonali ta’ l-Istat 
Membru ospitanti. 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 
f'operazzjonijiet konġunti. Tali setgħat 
eżekuttivi jistgħu jiġu eżerċitati biss taħt 
istruzzjonijiet minn u, bħala regola 
ġenerali, fil-preżenza ta' uffiċjali mill-Istat 
Membru ospitanti.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ċara tal-liġi applikabbli għal operazzjonijiet konġunti hija essenzjali biex 
jinkisbu riżultati. Id-dispożizzjonijiet dwar is-setgħat eżekuttivi mogħtija lill-uffiċjali ta’ l-
Istati Membri li jkunu qed jissekondaw m’humiex ċari biżżejjed. Barra minn hekk, il-
possibilità li setgħat eżekuttivi jiġu użati mingħajr il-preżenza ta’ uffiċjali mill-Istat ospitanti 
trid tkun limitata b’mod strett.

Emenda 43
Artikolu 19, paragrafu 1

1. Uffiċjali minn Stati Membri li qed 
jissekondaw li huma involuti f'operazzjoni 
konġunta fit-territorju ta' Stat Membru 
ieħor jistgħu jilbsu l-uniformijiet 
nazzjonali tagħhom hemmhekk. Jistgħu
jġorru armi, munizzjon u tagħmir kif 
inhuma permessi li jagħmlu taħt il-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru li qed 
jissekonda. L-Istat Membru ospitanti jista' 
jipprojbixxi l-ġarr ta' armi, munizzjon jew 
tagħmir partikolari minn uffiċjali ta' Stat 
Membru li qed jissekonda.

1. Uffiċjali minn Stat Membru li qed 
jissekonda jistgħu jġorru tali armi, 
munizzjon u tagħmir tas-servizz kif inhuma 
permessi li jagħmlu skond il-liġi nazzjonali 
ta' l-Istat Membru li qed jissekonda. L-Istat 
Membru ospitanti jista' jipprojbixxi l-ġarr 
ta' ċerti armi, munizzjon jew tagħmir tas-
servizz minn uffiċjali ta' Stat Membru li 
qed jissekonda sakemm il-leġiżlazzjoni 
tiegħu stess tapplika l-istess projbizzjoni 
lill-uffiċjali tiegħu stess.

Ġustifikazzjoni

Il-parti mħassra hija trasferita għall-paragrafu 2 a (ġdid) ta’ l-Artikolu preżenti. Id-
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dispożizzjonijiet dwar il-ġarr ta’ armi tas-servizz għall-uffiċjali ta’ Stati Membri li qed 
jissekondaw għandhom isiru konformi ma’ dawk relatati ma’ l-uffiċjali nazzjonali.

Emenda 44
Artikolu 19, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Uffiċjali minn Stat Membru li qed 
jissekonda li huma involuti f’operazzjoni 
konġunta fit-territorju ta’ Stat Membru 
ieħor għandhom jilbsu l-uniformijiet 
nazzjonali tagħhom stess. Sinjal komuni li 
jingħaraf irid jinġarr mill-membri kollha 
ta’ l-operazzjoni konġunta. L-Istat 
Membru ospitanti jrid jagħti dokument ta’ 
akkreditament lill-uffiċjali ta’ l-Istati 
Membri li qed jissekondaw, inklużi l-isem, 
il-grad u ritratt diġitizzat ta’ l-uffiċjal.

Ġustifikazzjoni

Dawk ir-regoli, inspirati mill-kompromess tat-“Timijiet ta’ Intervent Rapidu fil-Fruntieri”, 
jidhru rilevanti sabiex tkun identifikata operazzjoni “konġunta”, li hija ħafna iktar minn 
sempliċiment is-somma totali ta’ l-elementi taghħa.

Emenda 45
Artikolu 24, paragrafu 1

1. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu: imħassar
1) "proċessar ta' data personali' għandha 
tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta' 
operazzjonijiet imwettqa fuq data 
personali, kemm jekk b'mezzi awtomatiċi 
kif ukoll jekk le, bħal ġbir, reġistrar, 
organizzazzjoni, ħażna, adattament jew 
alterazzjoni, separazzjoni, irkupru, 
konsultazzjoni, użu, żvelar permezz ta' 
forniment, disseminazzjoni jew it-tqegħid 
għad-dispożizzjoni b'mod ieħor, 
allinjament, kombinazzjoni, imblukkar, 
tħassir jew qerda ta' data. Proċessar fit-
tifsira ta' din id-Deċiżjoni għandu jinkludi 
wkoll in-notifika dwar jekk jeżistix 'hit' 
jew le;
2) "proċedura awtomatizzata ta' tfittxija" 
għandha tfisser aċċess dirett għall-fajls 
awtomatizzati ta' korp ieħor fejn it-
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tweġiba għall-proċedura ta' tfittxija hija 
kollha awtomatizzata;
3) "referenzar" għandha tfisser l-
immarkar ta' data personali maħżuna bl-
għan li jiġi limitat l-ipproċessar tagħha 
fil-ġejjieni;
4) "imblukkar" għandha tfisser l-
immarkar ta' data personali maħżuna bl-
għan li jiġi limitat l-ipproċessar tagħha 
fil-ġejjieni.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet issa qegħdin fil-Kapitolu 1.

Emenda 46
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 materjal tad-DNA jew għal 
data dattiloskopika li huma jew ġew
miġbura jew proċessati skond din id-
Deċiżjoni u għall-forniment ta’ data 
personali ulterjuri fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tal-qasam ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-
data kienet proposta mill-EDPS.

Emenda 47
Artikolu 25, paragrafu 3

3. Il-Paragrafu 2 m'ghandux japplika 
għal dawk l-Istati Membri fejn il-provista 
ta' data personali kif previst f'din id-
Deċiżjoni tkun diġa' bdiet skond it-Trattat 
tas-27 ta' Mejju 2005 bejn ir-Renju tal-
Belġju, ir-Repubblika Federali tal-
Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja, ir-
Repubblika Franċiża, il-Gran Dukat tal-
Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda u r-
Repubblika ta' l-Awstrija dwar it-titjib tal-
kooperazzjoni trans-konfinali, b'mod 
partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, 

imħassar
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il-kriminalità trans-konfinali u l-
migrazzjoni illegali (''it-Trattat ta' 
Prüm'').

Ġustifikazzjoni

Din l-eżenzjoni mhix neċessarja, minħabba li kull ma tinvolvi hija deċiżjoni unanima mill-
Kunsill li tivverifika li l-kundizzjonijiet ikunu ġew issodisfati.

Emenda 48
Artikolu 28, paragrafu 2 a (ġdid)

2a.  Kategoriji speċjali ta’ data dwar 
oriġini razzjali jew etnika, fehmiet politiċi, 
twemmin reliġjuż jew filosofiku, adeżjoni 
ma’ partit jew trejdjunjin, orjentazzjoni 
sesswali jew saħħa għandhom jiġu 
pproċessati biss jekk ikun assolutament 
neċessarju u b’mod proporzjonali għall-
iskop ta’ każ speċifiku u f’konformità ma’ 
salvagwardji speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Il-forniment ta’ data personali għandu jkollu data individwali biss. Id-data l-oħra kollha trid 
tintalab speċifikament mill-awtoritajiet ta’ l-Istat Membru li jkun qed jagħmel it-talba u trid 
tkun neċessarja.

Emenda 49
Artikolu 28, paragrafu 3, punt (2)

2) wara l-iskadenza tal-perijodu massimu 
għaż-żamma ta' data stabbilit fil-liġi 
nazzjonali ta' l-Istat Membru li jforni fejn 
il-korp li jforni informa l-korp riċeventi 
b'dawk il-perijodi massimi fil-mument tal-
forniment tad-data.

2) wara l-iskadenza tal-perjodu massimu 
ta’ sentejn, ħlief fil-każijiet stipulati fl-
Artikoli 14 u 16.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ armonizzazzjoni tal-perjodu taż-żamma tad-data biex jiġu evitati differenzi 
fil-protezzjoni tad-data personali.

Emenda 50
Artikolu 29, paragrafu 2, punt (1)
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1) jittieħdu miżuri tekniċi avvanzati biex 
tiġi żgurata protezzjoni ta' data u sikurezza
ta' data, b'mod partikolari l-kunfidenzjalità 
u l-integrità ta' data;

1) jittieħdu l-aħjar miżuri tekniċi 
disponibbli biex tiġi żgurata protezzjoni ta' 
data u sigurtà ta' data, b'mod partikolari l-
kunfidenzjalità u l-integrità ta' data;

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta’ l-aħjar tekniki disponibbli (u mhux biss l-użu ta’ strumenti tas-soltu) iridu 
jintużaw fil-qasam tal-protezzjoni tad-data.

Emenda 51
Artikolu 30, paragrafu 2, parti introduttorja

2. Dan li ġej għandu japplika għal 
tfittxijiet awtomatizzati għal data bbażata 
fuq l-Artikoli 3, 9, 12 u għall-paragun 
awtomatizzat skond l-Artikolu 4:

imħassra

Ġustifikazzjoni

Regoli dwar l-inklużjoni f’ġurnal u r-reġistrazzjoni jridu jkunu ġeneralment applikabbli għat-
tipi kollha ta’ forniment ta’ data (awtomatizzati u mhux awtomatizzati) u għal kull xorta ta’ 
bażi biex tintalab id-data (inklużi f’każijiet ta’ avvenimenti kbar u l-prevenzjoni ta’ reati 
terroristiċi).

Emenda 52
Artikolu 31, paragrafu 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. Barra minn dan, 
is-suġġett tad-data għandu jkun intitolat li 
jkollu kkoreġuta data mhux korretta u data 
proċessata illegalment imħassra.

1. Informazzjoni dwar il-forniment ta’ 
data lil Stati Membri oħra u 
awtorizzazzjonijiet dwar dik id-data 
għandhom jiġu fornuti skond il-liġi 
nazzjonali lis-suġġett tad-data 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.
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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-data1 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-data jasserixxi d-drittijiet tiegħu.

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-data1 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-data jasserixxi d-drittijiet tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-data għandhom ikunu infurmati meta d-data tkun trażmessa lil Stati Membri 
oħra. Dan huwa wkoll konformi ma’ l-opinjoni ta’ l-EDPS.

Emenda 53
Artikolu 32 a (ġdid)

Artikolu 32a
L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri adattati biex jiżguraw l-
implimentazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu u 
għandhom jistipulaw li jiġu imposti 
sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u 
dissważivi fil-każ ta’ ksur ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, partikolarment dawk id-
dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li 
jiżguraw il-konfidenzjalità u s-sigurtà ta’ 

  
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.



PR\661184MT.doc PE 386.698v01-0031/34 PR\661184MT.doc

MT

l-ipproċessar tad-data personali.

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ qafas, huwa tajjeb li jkun hemm dispożizzjoni dwar sanzjonijiet 
kriminali, sabiex ir-reati kontra r-regoli dwar il-protezzjoni tad-data ma jitħallewx isiru jew 
jiġu mrażżna.

Emenda 54
Artikolu - 33 (ġdid)

Artikolu -33
1. Għall-finijiet tal-forniment ta’ data kif 
imsemmi fl-Artikoli 3, 4, 9, 12, 14 u 16, 
kull Stat Membru għandu jaħtar punt ta’ 
kuntatt nazzjonali wieħed jew diversi.
2. Is-setgħat tal-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali għandhom ikunu rregolati mil-
liġi nazzjonali applikabbli. Il-punti ta’ 
kuntatt nazzjonali għandhom ikunu 
disponibbli l-ħin kollu.
3. L-aċċess għall-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali huwa possibbli biss għall-
awtoritajiet ta’ l-infurzar tal-liġi.
4. Il-lista tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali 
għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jintroduċi regolazzjoni iktar ġenerali u dettaljata tal-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali.

Emenda 55
Artikolu 33, paragrafu 2

2. Id-dikjarazzjonijiet sottomessi skond il-
paragrafu 1 jistgħu jiġu emendati fi 
kwalunkwe ħin permezz ta' dikjarazzjoni 
sottomessa lis-Segretarjat Ġenerali tal-
Kunsill. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 
għandu jibgħat kwalunkwe 
dikjarazzjonijiet li jirċievi lill-Istati 

2. Id-dikjarazzjonijiet sottomessi skond il-
paragrafu 1 jistgħu jiġu emendati fi 
kwalunkwe ħin permezz ta' dikjarazzjoni 
sottomessa lis-Segretarjat Ġenerali tal-
Kunsill. Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 
għandu jibgħat kwalunkwe dikjarazzjoni li 
jirċievi lill-Istati Membri, lill-Parlament 
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Membri u lill-Kummissjoni. Ewropew u lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol iktar importanti fl-implimentazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni.

Emenda 56
Artikolu 33, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Id-dikjarazzjonijiet, ħlief dawk 
imsemmija fl-Artikolu 19(4), għandhom 
ikunu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ 
l-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjonijiet kollha, ħlief dawk relatati ma’ pjanijiet operattivi speċifiċi, iridu jkunu 
ppubblikati sabiex ikun possibbli li jiġu eżaminati bir-reqqa.

Emenda 57
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) (ċ) 
tat-Trattat.

Il-Kunsill għandu jadotta miżuri 
implimentattivi permezz ta’ deċiżjoni ta’ 
qafas u wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Bidla ta’ l-istrument

Emenda 58
Artikolu 35

Kull Stat Membru għandu jħallas l-ispiża 
operazzjonali magħmula mill-awtoritajiet 
tiegħu b'rabta ma' l-implimentazzjoni ta' 
din id-Deċiżjoni. F'każijiet speċjali, l-
Istati Membri kkonċernati jistgħu jaqblu 
dwar arranġamenti differenti.

1.  Kull Stat Membru għandu jħallas l-
ispiża magħmula mill-awtoritajiet tiegħu 
stess b'rabta ma' l-implimentazzjoni tal-
Kapitoli 2 sa 4.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex il-koperazzjoni tkun effettiva, huwa neċessarju li jkun definit aħjar min huwa 
responsabbli għall-ispejjeż assoċjati.

Emenda 59
Artikolu 35, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Fir-rigward ta’ l-implimentazzjoni tal-
Kapitolu 5, is-salarji u l-ispejjeż relatati 
ta’ l-uffiċjali involuti f’operazzjoni 
konġunta għandhom jitħallsu mill-Istat 
Membru li jkun qed jissekonda. L-ispejjeż 
operattivi kollha għandhom jitħallsu mill-
Istat Membru ospitanti.

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-koperazzjoni tkun effettiva, huwa neċessarju li jkun definit aħjar min huwa 
responsabbli għall-ispejjeż assoċjati.

Emenda 60
Artikolu 37, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jittrasmettu
lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill u lill-
Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet li 
jittrasponu fil-liġijiet nazzjonali tagħhom l-
obbligi imposti fuqhom taħt din id-
Deċiżjoni. Meta jagħmlu dan, kull Stat 
Membru jista' jindika li ser japplika b'mod 
immedjat din id-Deċiżjoni fir-relazzjonijet
tiegħu ma' dawk l-Istati Membri li taw l-
istess notifika.

2. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu
lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill it-test 
tad-dispożizzjonijiet li jittrasponu fil-
liġijiet nazzjonali tagħhom l-obbligi 
imposti fuqhom skond din id-Deċiżjoni.
Meta jagħmlu dan, kull Stat Membru jista' 
jindika li ser japplika b'mod immedjat din 
id-Deċiżjoni fir-relazzjonijiet tiegħu ma' 
dawk l-Istati Membri li taw l-istess 
notifika. Is-Segretarjat Ġenerali tal-
Kunsill għandu jibgħat in-notifiki li 
jirċievi lill-Istati Membri, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Koordinazzjoni ta’ l-Artikolu 37 ma’ l-Artikolu 33.

Emenda 61
Artikolu 37 a (ġdid)
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Artikolu 37a
1. Il-Kunsill għandu jagħmel evalwazzjoni 
kull sena ta’ l-applikazzjoni 
amministrattiva, teknika u finanzjarja u 
ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.
2. Il-modalitajiet tat-tiftix u t-tqabbil tad-
data tad-DNA u dik dattiloskopika 
għandhom ikunu evalwati sitt xhur wara 
d-data li fiha din id-Deċiżjoni tidħol fis-
seħħ. Għad-data ta’ reġistrazzjoni tal-
vetturi, l-ewwel evalwazzjoni se ssir tliet 
xhur wara dik id-data.
3. Ir-rapporti ta’ evalwazzjoni se jkunu 
trażmessi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu stabbiliti miżuri ta’ monitoraġġ.


