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Emenda 11
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29 a) Id-dejta personali tal-impjegati, 
speċjalment dejta sensittiva bħall-
orjentazzjoni politika, il-parteċipazzjoni fi 
trejdjunjins, kif ukoll l-attivitajiet 
tagħhom fiha għandha tintuża skont l-
Artikoli 8, 12 u 28 tal-Karta tad-Drittijiet 
tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea u l-
Artikoli 8 u 11 tal-Konvenzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u m’għandhiex 
tintuża biex tqiegħed lill-impjegati fl-hekk 
magħrufa “lista sewda”, li tista’ tingħata 
lil kumpaniji oħra bil-għan ta’ 
diskriminazzjoni ta’ ċerti impjegati.

Or. de

Emenda 12
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. Dan huwa speċjalment il-każ 
fejn is-suġġett tad-data jinsab 
f’sitwazzjoni ta’ dipendenza mill-
kontrollur, fost oħrajn, fejn id-dejta 
personali hija pproċessata mill-impjegatur 
tad-dejta personali tal-impjegat fil-kuntest 
tal-impjieg. Fejn il-kontrullur huwa 
awtorità pubblika, jkun hemm żbilanċ biss 
fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar 

imħassar
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tad-dejta fejn l-awtorità pubblika tista' 
timponi obbligu permezz tas-setgħat 
pubbliċi relevanti tagħha u l-kunsens ma 
jistax jitqies li ġie mogħti 
awtomatikament, filwaqt li jittiieħed kont 
tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok id-dispożizzjoni proposta, il-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta għandha tiżgura li 
s-suġġett tad-dejta jkollu għażla volontarja biex jiddeċiedi dwar jekk jagħtix kunsens dwar l-
ipproċessar tad-dejta tiegħu jew le. Minbarra dan, għandu jkun possibbli li jingħata kunsens 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali fir-relazzjoni tal-impjieg meta l-ipproċessar tad-dejta 
jkun ta’ importanza żgħira għall-impjegat.

Emenda 13
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li 
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. F’dan il-
kuntest, l-ipproċessar tad-dejta li jkun 
immirat prinċipalment lejn konsegwenzi 
legali jew ekonomiċi vantaġġjużi għall-
ħaddiema jirrappreżenta eċċezzjoni. Fejn 
il-kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li jittieħed
kont tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.
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Or. de

Emenda 14
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li 
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. F’dan il-
kuntest, l-ipproċessar tad-dejta li jkun 
immirat prinċipalment lejn konsegwenzi 
legali jew ekonomiċi vantaġġjużi għall-
impjegati jirrappreżenta eċċezzjoni. Fejn 
il-kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li 
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

Or. de

Emenda 15
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li 
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-dejta jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, minbarra 
jekk l-ipproċessar ikun immirat lejn effetti 
vantaġġjużi legalment  jew 
ekonomikament għall-persuna 
kkonċernata. Fejn il-kontrullur huwa 
awtorità pubblika, jkun hemm żbilanċ biss 
fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar 
tad-dejta fejn l-awtorità pubblika tista' 
timponi obbligu permezz tas-setgħat 
pubbliċi relevanti tagħha u l-kunsens ma 
jistax jitqies li ġie mogħti awtomatikament, 
filwaqt li jittieħed kont tal-interessi tas-
suġġett tad-dejta.

Or. de

Emenda 16
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-dejta jinsab f’sitwazzjoni ta’ 
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
dan huwa speċjalment il-każ fejn id-dejta 
personali hija pproċessata mill-impjegatur 
tad-dejta personali tal-impjegat fil-kuntest 
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kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li 
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

tal-impjieg. Il-kunsens, għalhekk, 
m’għandux jipprovdi bażi legali għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-kuntest 
tal-impjieg. Fejn il-kontrullur huwa 
awtorità pubblika, jkun hemm żbilanċ biss 
fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar 
tad-dejta fejn l-awtorità pubblika tista' 
timponi obbligu permezz tas-setgħat 
pubbliċi relevanti tagħha u l-kunsens ma 
jistax jitqies li ġie mogħti awtomatikament, 
filwaqt li jittiieħed kont tal-interessi tas-
suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 17
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża li tipproċessa 
dejta personali ta’ iktar minn 20 persuna, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti. Sabiex tkun 
iggarantita din l-indipendenza, il-persuni 
responabbli mill-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jibbenefikaw minn protezzjoni 
partikolari fir-rigward tas-sensja u d-
diskriminazzjoni fl-ambitu tax-xogħol 
tagħhom, u għandhom jinħatru biss wara 
li jkun hemm l-approvazzjoni tar-
rappreżentati tal-interessi professjonali; 
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minbarra dan, dawn il-persuni 
responsabbli mill-protezzjoni tad-dejta 
għandu jkollhom il-possibilità ta’ taħriġ 
regolari marbut max-xogħol tagħhom u l-
ispejjeż ta’ dan għandhom jitħallsu mill-
kontrollur u/jew il-proċessur.

Or. de

Emenda 18
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti. L-ipproċessar isir 
minn persuna ġuridika u jirrigwarda 
aktar minn 250 persuna fis-sena.

Or. de

Emenda 19
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 123
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(123) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
dwar is-saħħa jista’ jkun meħtieġ għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fl-oqsma 
tas-saħħa pubblika, mingħajr il-kunsens 
tas-suġġett tad-dejta. F’dak il-kuntest, is-
‘saħħa pubblika’ għandha tiġi interpretata 
kif definita fir-Regolament (KE) Nru 
1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
istatistika tal-Komunità dwar is-saħħa 
pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, li jfisser l-elementi kollha relatati 
mas-saħħa, l-aktar l-istat ta’ saħħa, inklużi 
l-morbożità u d-diżabilità, il-fatturi 
determinanti li għandhom effett fuq l-istat 
ta’ saħħa, il-bżonnijiet fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa, ir-riżorsi allokati għall-kura tas-
saħħa, il-provvediment ta’, u l-aċċess 
universali għal, kura tas-saħħa kif ukoll l-
ispiża u l-finanzjament tal-kura tas-saħħa, 
u l-kawżi ta’ mortalità. Tali proċessar tad-
dejta personali li jikkonċerna saħħa għal 
raġunijiet ta' interess pubbliku m'għandux 
jirriżulta f'li d-dejta personali tiġi 
proċessata għal skopijiet oħra minn 
partijiet terzi bħal minn min jimpjega, 
kumpaniji tal-assigurazzjoni u banek.

(123) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
dwar is-saħħa jista’ jkun meħtieġ għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fl-oqsma 
tas-saħħa pubblika, mingħajr il-kunsens 
tas-suġġett tad-dejta. F’dak il-kuntest, is-
‘saħħa pubblika’ għandha tiġi interpretata 
kif definita fir-Regolament (KE) Nru 
1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-
istatistika tal-Komunità dwar is-saħħa 
pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, li jfisser l-elementi kollha relatati 
mas-saħħa, l-aktar l-istat ta’ saħħa, inklużi 
l-morbożità u d-diżabilità, il-fatturi 
determinanti li għandhom effett fuq l-istat 
ta’ saħħa, il-bżonnijiet fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa, ir-riżorsi allokati għall-kura tas-
saħħa, il-provvediment ta’, u l-aċċess 
universali għal, kura tas-saħħa kif ukoll l-
ispiża u l-finanzjament tal-kura tas-saħħa, 
u l-kawżi ta’ mortalità. Tali proċessar tad-
dejta personali li jikkonċerna saħħa għal 
raġunijiet ta' interess pubbliku m'għandux 
jirriżulta f'li d-dejta personali tiġi 
proċessata għal skopijiet oħra minn 
partijiet terzi bħal minn min jimpjega, 
kumpaniji tal-assigurazzjoni u banek, 
minbarra f’dawk il-każijiet meta dawn 
jipparteċipaw fl-organizzazzjoni u l-
eżekuzzjoni tas-sistema ta’ sigurtà soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti Stati Membri Ewropej, partijiet terzi jipparteċipaw fl-organizzazzjoniu l-eżekuzzjoni 
tas-sistema ta’ sigurtà soċjali. Huwa meħtieġ, għalhekk, li huma jipproċessaw dejta personali 
għal skopijiet oħra għajr dawk tas-saħħa pubblika.

Emenda 20
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 124



PE500.581v01-00 10/70 AM\919880MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

(124) Bil-għan li jiġi rregolat l-
ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu 
jadottaw, permezz ta’diżpożizzjonijiet 
legali, regoli speċifiċi għall-ipproċessar 
ta’ dejta personali fis-settur tal-impjieg.
L-ipproċessar tad-dejta personali fil-
kuntest tal-impjieg għandu jikkwalifika 
għal eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Għaldaqstant, meta, permezz 
ta’ dispożizzjonijiet legali, jiġu adottati
regoli speċifiċi għall-ipproċessa ta’ dejta 
personali fil-kuntest tal-impjieg. L-Istati 
Membri jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet 
legali li għandhom jistabbilixxu 
eżenzjonijiet u derogi. Għandu jkun 
hemm il-possibilità li l-Istati Membri 
jipprevedu li l-kwistjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 82(1) jistgħu jiġu ddefiniti wkoll 
permezz ta’ ftehimiet kollettivi li ġew 
innegozjati u konklużi f’livell nazzjonali 
minn sħab soċjali. 

Or. en

Emenda 21
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
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regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg, filwaqt li 
jiżguraw il-livell ta’ protezzjoni stabbilit 
permezz ta’ dan ir-Regolament. Sakemm 
fl-Istat Membru rispettiv ikun hemm bażi 
ġuridika għar-regolazzjoni tal-
kwistjonijiet tar-relazzjoni tal-impjieg 
permezz ta’ ftehim bejn ir-rappreżentanti 
tal-impjegati u l-maniġment tal-impriża 
jew tal-impriża ewlenija ta’ grupp ta’ 
impriżi (ftehim kollettiv), l-ipproċessar 
ta’dejta personali fil-kuntest tal-impjieg 
għandu jkun jista’ jiġi rregolat ukoll 
permezz ta’ tali ftehim. L-istess japplika 
għal ftehimiet fuq il-bażi tad-
Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta' 
Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew 
proċedura fl-impriżi fuq skala 
Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq 
skala Komunitarja għall-għanijiet ta’ 
informazzjoni u ta’ konsultazzjoni tal-
impjegati. Ir-regoli bażiċi prinċipali tad-
drittijiet tal-personalità tal-impjegati 
jibqgħu indisponibbli.

Or. de

Emenda 22
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Sabiex jiġi rregolat l-ipproċessar 
tad-dejta personali tal-impjegat fil-kuntest 
tal-impjieg, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
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regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

personali fis-settur tal-impjieg, filwaqt li 
jiżguraw l-istandards stabbiliti minn dan 
ir-Regolament. Sakemm fl-Istat Membru 
rispettiv ikun hemm bażi ġuridika għar-
regolazzjoni tal-kwistjonijiet tar-relazzjoni 
tal-impjieg permezz ta’ ftehim bejn ir-
rappreżentanti tal-impjegati u l-ġestjoni 
tal-impriża jew tal-impriża ewlenija ta’ 
grupp ta’ impriżi (ftehim kollettiv) jew fuq 
il-bażi tad-Direttiva 2009/38/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta' 
Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew 
proċedura fl-impriżi fuq skala 
Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq 
skala Komunitarja1 għall-finijiet tal-għoti 
ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni lill-
impjegati, l-ipproċessar ta’dejta personali 
fil-kuntest tal-impjieg jista’ jiġi rregolat 
ukoll permezz ta’ tali ftehim.
__________________
1 ĠU L 122, 16.5.2009, p. 28.

Or. de

Emenda 23
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tal-
impjieg permezz ta’ liġi jew ta’ ftehim 
kollettiv skont il-prattiki nazzjonali tar-
regolazzjoni tad-dejta personali fil-kuntest 
tal-impjieg bejn ir-rappreżentanti ta’ min 
jimpjega u l-ħaddiema. Tali ftehimiet 
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kollettivi jistgħu jirregolaw ukoll l-
ipproċessar ta’ dejta personali u jkunu l-
istrument legali primarju għall-partijiet 
tal-ftehim. Ir-Regolament m’għandux 
jimponi restrizzjonijiet fuq ftehimiet 
kollettivi. Meta jkun hemm bażi statutorja 
fl-Istat Membru inkwistjoni li tirregola l-
kwistjonijiet tal-impjieg permezz ta’ 
ftehim bejn ir-rappreżentanti tal-impjegati 
u l-ġestjoni tal-impriża jew l-impriża li 
tikkontrolla grupp ta’ impriżi (ftehim 
kollettiv), jew fl-ambitu tad-
Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta’ 
Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew 
proċedura fl-impriżi fuq skala 
Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq 
skala Komunitarja għall-għanijiet ta’ 
informazzjoni u ta’ konsultazzjoni tal-
impjegati, għandu jkun possibbli wkoll li 
jkun irregolat l-ipproċessar ta’ dejta 
personali fil-kuntest tal-impjieg permezz 
ta’ tali ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fit- test għandu jiġi definit b’mod espliċitu li l-ftehimiet kollettivi bejn rappreżentanti ta’ min 
jimpjega jew tal-impjegati jistgħu jirregolaw ukoll l-ipproċessar tad-dejta personali fil-
kuntesti tal-impjieg u jistgħu ikunu l-istrument legali eżekuttiv primarju għall-partijiet ta’ tali 
ftehimiet.

Emenda 24
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
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l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament,
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fuq il-bażi tal-istandards minimi 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, għandhom
ikunu jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg. L-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-kuntest 
tal-impjieg jista’ jiġi rregolat ukoll 
permezz ta’ ftehim kollettiv, sakemm jiġi 
assigurat li l-livell ta’ protezzjoni ta’ dan 
ir-Regolament għall-impjegati jinżamm.

Or. de

Emenda 25
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Recital 124 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124 a) Sabiex jiġu ssalvagwardjati l-
interessi industrijali li huma relatati 
direttament mar-relazzjoni tal-impjiegi, it-
trażmissjoni u l-ipproċessar ta’ dejta dwar 
l-impjegati fi ħdan il-gruppi ta’ impriżi 
huma permessi. L-interessi tal-persuni 
kkonċernati, li għandhom jiġu 
ssalvagwardjati, m’għandhomx jopponu 
dan. Id-dejta tal-impjegati tinkludi kull tip 
ta’ dejta personali tal-persuna 
f’konnesjoni diretta mar-relazzjoni tal-
impjieg. Ir-regolazzjoni fl-Artikolu 82(4) 
tikkunsidra l-prattika komuni tal-
ipproċessar ta’ dejta dwar impjegati fi 
gruppi ta’ impriżi.

Or. de

Emenda 26
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li mhumiex residenti fl-Unjoni 
minn kontrollur jew proċessur stabbilit fl-
Unjoni, permezz tal-attivitajiet ekonomiċi 
tagħhom f’pajjiż(i) terz(i).

Or. en

Emenda 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li mhumiex residenti fl-Unjoni 
minn kontrollur jew proċessur stabbilit fl-
Unjoni, permezz tal-attivitajiet ekonomiċi 
tagħhom f’pajjiż(i) terz(i).

Or. en

Emenda 28
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur jew mill-parti terza jew 
partijiet terzi li lilhom tiġi żvelata d-dejta, 
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drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta ijkun minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

ħlief meta dawn l-interessi huma megħluba 
mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta li 
jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta personali, 
b'mod partikolari meta s-suġġett tad-dejta 
jkun minorenni. Dan m’għandux japplika 
għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-sistema ta’ negozjar kollettiv tiffunzjona b’mod xieraq, il-unions għandu jkollhom 
il-possibilità jissorveljaw l-osservanza tal-ftehimiet kollettivi. Illum dan qed isir fi ħdan il-
qafas tal-Artikolu 7(f) tad-Direttiva 95/46/KE. L-Artikolu 7(f) jirrikonoxxi l-interess leġittimu 
ta’ parti terza li tipproċessa d-dejta personali. Min jimpjega spiss jitqies bħala l-kontrollur u 
l-union tal-ħaddiema bħala l-parti terza.

Emenda 29
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f a) l-ipproċessar huwa meħtieġ 
direttament għar-relazzjoni ta’ impjieg 
tal-impjegat u d-dejta tinsab konnessa 
mal-ġestjoni tad-drittijiet ta’ ġestjoni u l-
obbligi tal-partijiet għar-relazzjoni jew 
mal-benefiċċji għall-impjegat previsti 
mill-kontrollur jew jirriżulta min-natura 
speċjali tax-xogħol ikkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Min jimpjega għandu jipproċessa d-dejta personali tal-impjegat meta l-ipproċessar ikun 
meħtieġ direttament għar-relazzjoni tal-impjieg tal-impjegat. Il-ħtieġa tal-ipproċessar tista’ 
tiġi mill-awtoritajiet, il-konsumaturi, l-ambjent tax-xogħol jew il-ġestjoni tal-persunal. L-
ipproċessar għandu jkun meħtieġ għar-relazzjoni tal-impjieg u d-dejta konnessa mal-ġestjoni 
tad-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet jew mal-benefiċċji għall-impjegat previsti mill-kontrollur 
jew li jirriżultaw min-natura speċjali tax-xogħol.
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Emenda 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dejta m’għandhiex tintuża kontra 
s-suġġett tad-dejta fi smigħ dixxiplinarju, 
jew biex jitqiegħdu fil-lista s-sewda, jiġi 
eżaminat jew eskluż minn impjieg futur.

Or. en

Emenda 31
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-għan tal-ipproċessar ulterjuri 
mhuwiex kompatibbli ma’ dak li għalih 
inġabret id-dejta personali, l-ipproċessar 
għandu jkollu bażi legali tal-inqas f’waħda 
mir-raġunijiet imsemmija fil-punti (a) sa 
(e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’ 
kuntratt.

4. Fejn l-għan tal-ipproċessar ulterjuri 
mhuwiex kompatibbli ma’ dak li għalih 
inġabret id-dejta personali, l-ipproċessar 
għandu jkollu bażi legali tal-inqas f’waħda 
mir-raġunijiet imsemmija fil-punti (a) sa 
(fa) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’ 
kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ġustifikazzjoni għal-limitazzjoni tal-bażi ġuridika għall-ipproċessar ulterjuri 
biss għall-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Jekk l-għan tal-ipproċessar ulterjuri ma jkunx 
kompatibbli ma’ dak li għalih inġabret id-dejta personali, l-ipproċessar għandu jkollu bażi 
ġuridika tal-inqas f’waħda mir-raġunijiet imsemmija fil-punti (a) sa (fi) tal-paragrafu 1.

Emenda 32
Sari Essayah
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-legalità tal-ipproċessar jiffurmaw il-qalba tar-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta.  Peress li d-dispożizzjonijiet dwar l-atti delegati għandhom jiġu limitati 
biss għal elementi mhux essenzjali tar-Regolament, il-paragrafu 5 għandu jitħassar.

Emenda 33
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu u lanqas 
m’għandu jaffettwa l-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta abbażi ta’ raġunijiet 
oħra msemmija fl-Artikolu 6(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li jekk is-suġġett tad-dejta jirtira l-kunsens tiegħu, il-kontrollur ikollu l-
għażla li jibbaża l-ipproċessar kontinwu tad-dejta fuq bażi alternattiva tal-ipproċessar jekk 
id-dispożizzjonijiet relevanti jkunu ġew sodisfatti.
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Emenda 34
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni tal-ibbażar tal-ipproċessar tad-dejta fuq il-kunsens meta jkun hemm żbilanċ 
sinifikanti bejn il-pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-kontrollur hija sempliċistika wisq. Id-
dispożizzjoni ddgħajjef ukoll il-libertà tar-rieda tas-suġġett tad-dejta u l-kapaċità li jiddeċiedi 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu. Minflok id-dispożizzjoni proposta, il-
leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta għandha tiżgura li s-suġġett tad-dejta jkollu għażla 
volontarja li jiddeċiedi dwar jekk jagħtix kunsens dwar l-ipproċessar jew le tad-dejta tiegħu. 

Emenda 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. Dan m’għandux jaffettwa d-
dritt ta’ min jimpjega li jipproċessa dejta 
fuq il-bażi ta’ kunsens tal-impjegat u 
lanqas id-dritt tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jipproċessaw dejta fuq il-bażi tal-kunsens 
taċ-ċittadin.

Or. en
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Emenda 36
Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. M’għandux ikun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti meta l-
ipproċessar tad-dejta jkun intiż b’mod ċar 
li jkollu konsegwenzi legalment jew 
finanzjarjament vantaġġjużi għas-suġġett 
tad-dejta, partikolarment fil-kuntest tal-
impjieg jew meta jipproteġi kontra r-
riskju.

Or. en

Emenda 37
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. L-Artikolu 4 ma japplikax jekk l-
ipproċessar tad-dejta jsir skont l-
Artikolu 82 fil-kuntest tal-impjieg u jkun 
immirat lejn konsegwenzi legali u 
ekonomiċi vantaġġjużi għall-impjegat.

Or. de

Emenda 38
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-impjegat jista’ jagħti kunsens biss 
għall-ipproċessar tad-dejta personali li 
tkun ta’ importanza żgħira għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Min jimpjega jista’ jipproċessa biss tali dejta personali tal-impjegat li hija direttament 
meħtieġa fir-relazzjoni ta’ impjieg. Il-kunsens tal-impjegat ma jistax, bħala regola prinċipali, 
ikun ġustifikazzjoni għall-ipproċessar. Jista’, madankollu, ikun hemm dejta li hija ta’ 
importanza żgħira għall-impjegat u sitwazzjonijiet meta l-ipproċessar huwa fl-interess tal-
impjegat. Il-kunsens, għalhekk, jista’ jkun ġustifikazzjoni għall-ipproċessar iżda biss meta l-
ipproċessar tad-dejta jkun ta’ importanza żgħira għall-impjegat.

Emenda 39
Stephen Hughes

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’ 
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija u l-attivitajiet fi 
trejdjunjins, u l-ipproċessar ta’ dejta 
ġenetika jew dejta dwar is-saħħa jew il-
ħajja sesswali jew sentenzi kriminali jew 
miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun 
ipprojbit. B’mod partikolari, dan jista’ 
jinkludi salvagwardji għall-prevenzjoni 
tal-projbizzjoni ta’ ħaddiema, pereżempju 
fir-rigward tal-attivitajiet tagħhom fit-
trejdjunjin jew ir-rwoli tagħhom ta’ 
rappreżentanti tas-saħħa u s-sikurezza;

Or. en

Emenda 40
Jean Lambert
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’ 
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija u l-attivitajiet fi 
trejdjunjins, u l-ipproċessar ta’ dejta 
ġenetika jew dejta dwar is-saħħa jew il-
ħajja sesswali jew sentenzi kriminali jew 
miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun 
ipprojbit.

Or. en

Emenda 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta d-dejta personali ma tinġabarx 
mingħand is-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, 
minbarra l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, minn liema sors ġejja d-dejta 
personali.

3. Meta d-dejta personali ma tinġabarx 
mingħand is-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta, 
minbarra l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, minn liema sors ġejja d-dejta 
personali. Din tista’ tinkludi dejta 
akkwistata illegalment minn parti terza u 
li tiġi mgħoddija lill-kontrollur.

Or. en

Emenda 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta ma tinġabarx mingħand is-
suġġett tad-dejta u l-provvediment ta’ din 
l-informazzjoni jirriżulta impossibbli jew 
ikun jinvolvi sforz sproporzjonat; or

imħassar

Or. en

Emenda 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 a. Filwaqt li jikkonforma mar-rekwiżiti 
tad-dejta ta’ dan ir-Regolament, 
speċjalment il-privatezza bi skop, id-
dispożizzjonijiet fil-paragrafi 4 u 6 ta’ dan 
l-Artikolu ma jibdlux id-dritt tal-
awtoritajiet pubbliċi li jaħżnu dejta biex 
ikollhom il-possibbiltà li jkollhom 
evidenza dokumentarja tal-istorja ta’ każ 
partikolari.

Or. en

Emenda 44
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-konformità mar-rekwiżiti għall-
awtorizzazzjoni minn qabel jew il-
konsultazzjoni minn qabel tal-awtorità ta’ 
superviżjoni skont l-Artikolu 34(1) u (2);

(d) il-konformità mar-rekwiżiti għan-
notifika minn qabel jew il-konsultazzjoni
minn qabel tal-awtorità ta’ superviżjoni 
skont l-Artikolu 34(1) u (2);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri li jeħtieġu awtorizzazzjoni minn qabel jirrikjedu spejjeż u jieħdu ħafna ħin min-
naħa tal-kontrollur, u l-valur miżjud tagħhom, meta mqabbel ma’ sistema ta’ notifiki 
preċedenti, huwa dubjuż mill-aspett tal-protezzjoni tad-dejta. In-notifiki minn qabel, li jistgħu 
jagħtu lill-awtorità superviżorja l-possibiltà li tirreaġixxi u taġixxi, huma suffiċjenti u
jipprovdu wkoll proċedura tal-protezzjoni tad-dejta li hija faċli għall-utent.

Emenda 45
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura l-verifika tal-
effikaċja tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1 u 2. Jekk tkun proporzjonata, 
din il-verifika għandha ssir minn awdituri 
interni jew esterni indipendenti.

3. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura l-verifika tal-
effikaċja tal-miżuri msemmija fil-
paragrafi 1 u 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli ħafna li jiġi determinat meta jintlaħaq ir-rekwiżit għall-proporzjonalità u r-
rekwiżit jista’ jirriżulta fil-fatt li l-kontrolluri jiġu trattati b’mod inugwali minħabba 
interpretazzjonijiet diverġenti. Ikun suffiċjenti għall-protezzjoni effikaċi tad-dejta jekk il-
kontrollur jimplimenta mekkaniżmi biex jivverifika l-effikaċja tal-miżuri li ttieħdu, li huwa 
previst fis-sentenza 1.

Emenda 46
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe 
kriterju u rekwiżit ieħor għal miżuri 
adattati msemmija fil-paragrafu 1 

imħassar
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minbarra dawk diġà msemmija fil-
paragrafu 2, il-kundizzjonijiet għall-
mekkaniżmi ta’ verifika u awditjar 
imsemmija fil-paragrafu 3 u rigward il-
kriterji għall-proporzjonalità taħt il-
paragrafu 3, u meta wieħed jikkunsidra 
miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ħtieġa ta’ setgħat delegati f’dan ir-rigward.

Emenda 47
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għar-rekwiżiti stabbiliti 
fil-paragrafu 1 u 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ħtieġa ta’ setgħat delegati f’dan ir-rigward.

Emenda 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa. awtorità pubblika meta tkun trattata 
dejta minbarra dejta personali sensittiva 
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skont l-Artikolu 9, paragrafu 1.

Or. en

Emenda 49
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) impriża jew organizzazzjoni li timpjega 
anqas minn 250 persuna li l-ipproċessar 
tad-dejta personali tkun attività anċillarja 
mal-attivitajiet ewlenin tagħha.

b) impriża jew organizzazzjoni li 
jipproċessaw dejta personali ta’ anqas 
minn 20 persuna.

Or. de

Emenda 50
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impriża jew organizzazzjoni li timpjega 
anqas minn 250 persuna li l-ipproċessar 
tad-dejta personali tkun attività anċillarja 
mal-attivitajiet ewlenin tagħha.

(b) impriża jew organizzazzjoni li l-
ipproċessar tad-dejta personali tkun attività 
anċillarja mal-attivitajiet ewlenin tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta’ 250 impjegat iqiegħed l-impjegati f’pożizzjoni inugwali, jiddiskrimina kontra 
impriżi akbar u bl-ebda mod ma huwa meħtieġ għall-ilħiq ta’ dan il-għan.  In-numru ta’ 
impjegati ma jikkorrelax mal-ammont jew tip ta’ dejta personali miżmuma mill-
organizzazzjoni. Organizzazzjoni żgħira bi ftit impjegati biss tista’ tikkontrolla ammont kbir 
ta’ dejta personali delegata u viċi versa. Minbarra dan, il-limitu mhuwiex interpretat 
faċilment fl-aspetti kollha.
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Emenda 51
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impriża jew organizzazzjoni li timpjega 
anqas minn 250 persuna li l-ipproċessar 
tad-dejta personali tkun attività anċillarja 
mal-attivitajiet ewlenin tagħha.

(b) impriża jew organizzazzjoni li l-
ipproċessar tad-dejta personali tkun attività 
anċillarja mal-attivitajiet ewlenin tagħha.

Or. en

Emenda 52
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – taqsima 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 VALUTAZZJONI TAL-IMPATT TAL-
PROTEZZJONI TAD-DEJTA U 
AWTORIZZAZZJONI MINN QABEL

VALUTAZZJONI TAL-IMPATT TAL-
PROTEZZJONI TAD-DEJTA U 
NOTIFIKA MINN QABEL

Or. en

Emenda 53
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn il-kontrollur huwa awtorità jew 
korp pubbliku u fejn l-ipproċessar jirriżulta 
minn obbligu legali skont il-punt (c) ta’ 
Artikolu 6(1) li jipprovdi r-regoli u l-
proċeduri relatati mal-operazzjonijiet ta' 
proċessar u regolati mil-liġi tal-Unjoni, il-
paragrafi 1 sa 4 m’għandhomx japplikaw, 

5. Fejn il-kontrollur huwa awtorità jew 
korp pubbliku u fejn l-ipproċessar jirriżulta 
minn obbligu legali skont il-punt (c) ta’ 
Artikolu 6(1) li jipprovdi r-regoli u l-
proċeduri relatati mal-operazzjonijiet ta' 
proċessar u regolati mil-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali, il-paragrafi 1 sa 4 
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sakemm l-Istati Membri jidhrilhom li hu 
meħtieġ sabiex iwettqu valutazzjoni bħal 
din qabel l-attivitajiet ta’ pproċessar.

m’għandhomx japplikaw, sakemm l-Istati 
Membri jidhrilhom li hu meħtieġ sabiex 
iwettqu valutazzjoni bħal din qabel l-
attivitajiet ta’ pproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet jew il-korpi pubbliċi ma jagħmlux differenza bejn xogħlijiet ibbażati fuq il-liġi 
tal-Unjoni jew leġiżlazzjoni oħra.  Il-parti l-kbira tal-ipproċċessar li jsir mill-awtoritajiet 
jitwettaq bħala riżultat ta’ obbligi fil-liġi. Fir-rigward tal-awtoritajiet lokali, pereżempju, 
tkun biċċa xogħol diffiċli li l-ipproċessar ibbażat fuq leġiżlazzjoni tal-Unjoni jiġi separat 
minn proċesssar ibbażat fuq leġiżlazzjoni purament nazzjonali. F’ċerti ċirkostanzi, l-
ipproċessar jista’ jkun ukoll riżultat ta’ rekwiżiti tal-Unjoni kif ukoll nazzjonali.

Emenda 54
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 u r-rekwiżiti għall-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
inklużi l-kundizzjonijiet għall-
modularità, il-verifika u l-awditjar. Meta 
tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ħtieġa ta’ setgħat delegati f’dan ir-rigward.
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Emenda 55
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika 
standards u proċeduri speċifiċi għat-
twettiq u l-verifika u l-awditjar tal-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 56
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni minn qabel u 
konsultazzjoni minn qabel

Notifika minn qabel u konsultazzjoni minn 
qabel

Or. en

Emenda 57
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jinnotifika lill-awtorità
ta’ superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ 
dejta personali, sabiex jassigura l-
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jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta meta: kontrollur 
jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali 
kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) 
jew ma jipprovdix għas-salvagwardji 
xierqa fi strument legalment vinkolanti kif 
imsemmi fl-Artikolu 42(5) għat-
trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali;

konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex 
inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti tad-
dejta meta: kontrollur jew proċessur jadotta 
klawżoli kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt 
(d) tal-Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix 
għas-salvagwardji xierqa fi strument 
legalment vinkolanti kif imsemmi fl-
Artikolu 42(5) għat-trasferiment ta’ dejta 
personali lejn pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri li jeħtieġu awtorizzazzjoni minn qabel jirrikjeddu spejjeż u jieħdu ħafna ħin min-
naħa tal-kontrollur, u l-valur miżjud tagħhom, meta mqabbel ma’ sistema ta’ notifiki 
preċedenti, huwa dubjuż mill-aspett tal-protezzjoni tad-dejta. In-notifiki min qabel, li jistgħu 
jagħtu lill-awtorità superviżorja l-possibiltà li tirreaġixxi u taġixxi, huma suffiċjenti u 
jipprovdu wkoll proċedura tal-protezzjoni tad-dejta li hija faċli għall-utent.

Emenda 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ, wara l-approvazzjoni tar-
rappreżentanza tal-interessi professjonali, 
meta:

Or. de

Emenda 59
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità 
pubblika jew minn korp pubbliku; jew

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità 
pubblika jew minn korp pubbliku jew 
f’isimhom; jew

Or. en

Emenda 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ipproċessar isir minn impriża li
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

b) l-ipproċessar isir minn impriża li
tipproċessa dejta personali ta’ aktar minn 
20 persuna, jew

Or. de

Emenda 61
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn persuna 
ġuridika u jirrigwarda aktar minn 100 
suġġett tad-dejta fis-sena; jew

Or. en

Emenda 62
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

b) L-ipproċessar isir minn persuna 
ġuridika u li jirrigwarda aktar minn 250 
persuna kkonċernata fis-sena.

Or. de

Emenda 63
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-ipproċessar tad-dejta jkun ta’ 
natura partikolarment sensittiva p.e. 
medika; jew

Or. en

Emenda 64
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Grupp ta’ organizzazzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 
1 jistgħu jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Illum l-awtoritajiet pubbliċi jaġixxu fil-forma ta’ kważi-intrapriżi f’diversi oqsma. Ir-
regolament m’għandux jipprojbixxi l-possibiltà li jinħatar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed għal grupp li jikkonsisti kemm minn entitajiet tas-settur pubbliku u ta’ dak privat. 
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Emenda 65
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu jaħtru 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu jaħtru 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta wieħed 
meta dan japplika għal ġuriżdizzjoni 
waħda.

Or. en

Emenda 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-imprizi ta’ dan il-grupp ikunu 
jinstabu f’aktar minn Stat Membru 
wieħed, għandu jinħatar rappreżentant 
għall-protezzjoni tad-dejta f’kull wieħed 
minn dawn l-Istati Membri fejn il-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 1 huma 
rilevanti.

Or. de

Emenda 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 

5. Il-kontrollur jew il-proċessur, wara l-
approvazzjoni tar-rappreżentant tal-
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fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur.

interessi industrijali, għandhom jaħtru lill-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fuq il-bażi 
tal-kwalitajiet professjonali u, b’mod 
partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-
prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-
ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur. L-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta għandu l-possibilità 
li jkompli jitħarreġ b’mod regolari fl-
ambitu tax-xogħol tiegħu u l-ispejjeż għal 
dan it-taħriġ avvanzat għandhom jitħallsu 
mill-kontrollur u/jew proċessur.

Or. de

Emenda 68
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas 
sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. 
Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax 
aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
qadi ta’ dmirijietu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola mhijiex konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Għandu jitħalla f’idejn l-Istati 
Membri li jiddeċiedu dwar l-aktar kwistjonijiet dettaljati.
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Emenda 69
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda ħtieġa ta’ setgħat delegati f’dan ir-rigward.

Emenda 70
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en
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Emenda 71
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) jinħarġu wara l-approvazzjoni tar-
rappreżentant tal-interessi tan-negozju u 
tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fil-
post tal-impriża kkonċernata;

Or. de

Emenda 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna li tkun sofriet xi ħsara 
minħabba operazzjoni ta’ pproċessar 
illegali jew azzjoni mhux kompatibbli ma’ 
dan ir-Regolament għandu jkollha d-dritt li 
tingħata kumpens mingħand il-kontrollur 
jew il-proċessur għall-ħsara li tkun sofriet.

1. Kull persuna li tkun sofriet xi ħsara 
materjali jew mhux materjali minħabba 
operazzjoni ta’ pproċessar illegali, inkluża 
l-projbizzjoni, jew azzjoni mhux 
kompatibbli ma’ dan ir-Regolament 
għandu jkollha d-dritt li tingħata kumpens 
mingħand il-kontrollur jew il-proċessur 
għall-ħsara li tkun sofriet u għal 
kwalunkwe ħsara emozzjonali.

Or. en

Emenda 73
Stephen Hughes

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom 
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jistabbilixxu regoli dwar penali li huma 
effikaċi u dissważivi fil-prevenzjoni ta’ 
kwalunkwe abbuż tad-drittijiet 
fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, kif imnaqqxa fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, inkluż 
dispożizzjonijiet legali li jipprojbixxu 
bħala reat kriminali l-użu ta’ dejta 
personali għat-tqegħid fil-lista s-sewda, l-
eżami jew l-esklużjoni tal-ħaddiema minn 
impjieg futur.

Or. en

Emenda 74
Stephen Hughes

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li persuni jew kumpaniji li jinstabu li 
jużaw il-prattika tal-lista s-sewda jiġu 
esklużi milli jirċievu għotjiet u 
finanzjament mill-UE u milli 
jipparteċipaw f’kuntratti ta’ akkwist 
pubbliku oħrajn fil-livell tal-UE, 
nazzjonali jew ta’ awtorità pubblika, 
sakemm ikun ippruvat li l-proċeduri legali 
kollha jkunu tlestew, il-kumpens ikun 
tħallas kollu lil kwalunkwe vittma u jkun 
hemm provi affidabbli li din il-kultura 
kriminali tneħħiet mill-organizzazzjoni

Or. en

Emenda 75
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) intrapriża jew organizzazzjoni li 
timpjega anqas minn 250 persuna tkun 
qed tipproċessa d-dejta personali biss bħala 
attività anċillari għall-attivitajiet ewlenin 
tagħha.

(b) intrapriża jew organizzazzjoni tkun qed 
tipproċessa d-dejta peronali biss bħala 
attività anċillari għall-attivitajiet ewlenin 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta’ 250 impjegat iqiegħed l-impjegati f’pożizzjoni inugwali, huwa diskriminatorju 
kontra impriżi akbar u mhuwiex meħtieġ għall-ilħiq tal-għan ta’ dan l-artikolu.  Minbarra 
dan, huwa diffiċli li l-limitu jiġi interpretat fl-aspetti kollha.

Emenda 76
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) intrapriża jew organizzazzjoni li 
timpjega anqas minn 250 persuna tkun 
qed tipproċessa d-dejta personali biss bħala 
attività anċillari għall-attivitajiet ewlenin 
tagħha.

(b) intrapriża jew organizzazzjoni tkun qed 
tipproċessa d-dejta peronali biss bħala 
attività anċillari għall-attivitajiet ewlenin 
tagħha.

Or. en

Emenda 77
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika, bħall-
protezzjoni kontra theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati 

(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika, bħall-
protezzjoni kontra theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati 
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standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, fost 
l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew 
apparat mediku; jew

standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, fost 
l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew 
apparat mediku;

Or. en

Emenda 78
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa; 
jew

Or. en

Emenda 79
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ħlas ta’ benefiċċju tal-mard jew 
benefiċċji komparabbli oħra relatati mas-
saħħa jew biex jiġi stabbilit jekk hemmx 
raġuni ġustifikabbli għall-assenza jew 
jekk l-ipproċessar huwiex meħtieġ biex 
jinforza drittijiet u obbligi oħra relatati 
mal-kuntratt tal-impjieg.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jirregolaw fuq bażi nazzjonali l-ipproċessar ta’ dejta 
personali fir-rigward ta’ ħlas tal-benefiċċju tal-mard jew ta’ benefiċċji oħra relatati mas-
saħħa jew biex jistabbilixxu jekk hemmx raġuni ġustifikabbli għall-assenza jew għall-
ipproċessar li hu meħtieġ biex jinforza drittijiet u obbligi oħra relatati mal-kuntratt tal-
impjieg.

Emenda 80
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar raġunijiet oħra ta’ 
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa 
pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-
finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar raġunijiet oħra ta’ 
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa 
pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 81
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ipproċessar fil-kuntest tax-xogħol Ipproċessar fis-suq tax-xogħol

Or. en

Emenda 82
Jean Lambert
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ipproċessar fil-kuntest tax-xogħol Standards minimi għall-ipproċessar tad-
dejta fil-kuntest tax-xogħol

Or. en

Emenda 83
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. F’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu, 
permezz ta’ dispożizzjonijiet legali,
jadottaw regoli speċifiċi li jirregolaw l-
ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ u tal-
applikazzjoni fl-ambitu tal-istess għaqda 
ta’ impriżi, it-twettiq tal-kuntratt tax-
xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi 
stabbiliti bil-liġi u bi ftehimiet kollettivi, 
tal-ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Il-livell ta’ protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandux ma jintlaħaqx 
b’mod sostanzjali; speċjalment meta r-
regoli jittieħdu permezz ta’ ftehimiet bejn 
rappreżentanti tal-ħaddiema u l-
maniġment tal-impriża jew tal-impriża 
prinċipali fi grupp ta’ impriżi.
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Id-dritt tal-Istati Membri li jipprovdu lill-
impjegati b’dispożizzjonijiet ta’ 
protezzjoni aktar favorevoli fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kuntest tal-impjieg għandu jibqa’ mhux 
mittiefes.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet tan-negozju jistgħu jvarjaw ukoll favur l-impjegat, jekk il-ftehim tan-negozju 
jibqa’ fl-ambitu tal-kompetenza ta’ regolazzjoni tas-sħab industrijali u l-prinċipji dwar il-
protezzjoni tal-personalità tal-impjegat fir-relazzjoni tal-impjieg jiġu rispettati.

Emenda 84
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw, 
permezz ta’ dispożizzjonijiet legali, regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ftehimiet 
kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u l-
organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Il-livell ta’ protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament ma għandux jitnaqqas, 
speċjalment meta l-arranġamenti jsiru 
permezz ta’ ftehim bejn rappreżentanti 
tal-impjegati u l-amministrazzjoni tal-
impriża jew tal-impriża li tikkontrolla 
grupp ta’ impriżi. 
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Id-dritt tal-Istati Membri - jew tas-sħab 
soċjali permezz ta’ ftehimiet kollettivi – li 
jipprovdu l-impjegati b’dispożizzjonijiet 
ta’ protezzjoni aktar favorevoli fir-rigward
tal-ipproċessar tad-dejta personali fil-
kuntest tal-impjieg m’għandux jiġi 
affettwat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi salvagwardjata l-libertà ta’ negozjar kollettiv, m’għandux jiġi ristrett mir-
Regolament, u l-frażi “fil-limiti ta’ dan ir-Regolament” għandha titħalla barra. Minbarra 
dan, għandu jkun possibbli li, bħall-Istati Membri, il-partijiet tal-ftehimiet kollettivi għandu 
jkollhom id-dritt li jadottaw dispożizzjonijiet li huma aktar favorevoli għall-impjegati.

Emenda 85
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
permezz ta’ dispożizzjonijiet legali, regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, ta’ ftehimiet kollettivi, 
il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni 
tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

Il-livell ta’ protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jintlaħaq dejjem, 
speċjalment fil-każ ta’ ftehimiet kollettivi.
Id-dritt tal-Istati Membri li jipprovdu lill-
impjegati b’dispożizzjonijiet ta’ 
protezzjoni aktar favorevoli fir-rigward 
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tal-ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kuntest tal-impjieg għandu jibqa’ mhux 
mittiefes.

Or. de

Emenda 86
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. Fuq il-bażi tal-istandards minimi 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jew il-
ftehimiet kollettivi, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali 
tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. de

Emenda 87
Traian Ungureanu

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament u 
filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-
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speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

proporzjonalità, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw leġiżlazzjoni speċifika li tirregola
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. en

Emenda 88
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw, 
permezz ta’ dispożizzjonijiet legali, regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. en
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Emenda 89
Stephen Hughes

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw bil-
liġi u bil-prattika regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali 
tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari iżda mhux limitat għall-finijiet 
tar-reklutaġġ jew it-twettiq tal-kuntratt tax-
xogħol. Dan jinkludi miżuri biex 
jipprojbixxu t-tqegħid tal-ħaddiema fil-
lista s-sewda, it-twettiq tal-obbligi 
stabbiliti bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi, 
il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni 
tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

Or. en

Emenda 90
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest 
tax-xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet 
tar-reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-
xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi 
stabbiliti bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi, 
il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni 
tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-

1. L-Istati Membri jistgħu, skont il-liġi u l-
prattiki nazzjonali, jadottaw regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fis-suq tax-
xogħol, b’mod partikolari iżda mhux 
limitat għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
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xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-sistema ta’ negozjar kollettiv tiffunzjona b’mod xieraq, il-unions għandu jkollhom 
il-possibilità jissorveljaw l-osservanza tal-ftehimiet kollettivi. Illum dan qed isir fi ħdan il-
qafas tal-Artikolu 7(f) tad-Direttiva 95/46/KE. L-Artikolu 7(f) jirrikonoxxi l-interess leġittimu 
ta’ parti terza li tipproċessa d-dejta personali. Min jimpjega spiss jitqies bħala l-kontrollur u 
l-unjoni tal-ħaddiema bħala l-parti terza.

Emenda 91
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. Fuq il-bażi tar-regoli stabbiliti f’dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali 
tal-impjegati li tkun relevanti fil-kuntest 
tax-xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet 
tar-reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-
xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi 
stabbiliti bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi, 
il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni 
tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

Or. en
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Emenda 92
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet l-oħra ta’ dan ir-
Regolament, id-dispożizzjonijiet legali tal-
Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 
jinkludu mill-inqas l-istandards minimi li 
ġejjin:
a) L-ipproċessar ta’ dejta dwar impjegati 
mingħajr ma l-ħaddiema jkunu jafu 
dwaru mhuwiex permess. B’deroga mill-
paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu, bil-
liġi u billi jiġu stabbiliti dati ta’ skadenza 
xierqa għat-tħassir tad-dejta, jippermettu 
dan f’każ li jikkonfermaw is-suspett li l-
impjegat fir-relazzjoni tal-impjieg ikun 
ikkommetta reat jew xi ksur ta’ obbligu 
serju ieħor, u t-tneħħija tkun neċesarja 
għall-iżvelar u n-natura u l-estent tal-
investigazzjoni ma jkunux sproporzjonati 
fir-rigward tal-iskop. Il-ħajja privata u 
intima tal-impjegat għandha tiġi 
ssalvagwardjata f’kull mument. L-
investigazzjoni hija responsabbiltà tal-
awtoritajiet kompetenti.
b) Il-monitoraġġ ottiku-elettroniku u/jew 
il-monitoraġġ pubbliku akustiku-
elettroniku ta’ partijiet mill-impriża mhux 
aċċessibbli għall-pubbliku, li jservu 
primarjament għall-ħajja privata tal-
impjegati, partikolarment fit-toilets, fiċ-
changing rooms, kmamar ta’ mistrieħ u 
kmamar tas-sodda mhumiex permessi. Il-
monitoraġġ sigriet huma pprobit f’kull 
każ.
c) F’każ li impriżi jew awtoritajiet jiġbru 
jew jipproċessaw dejta personali fl-ambitu 
ta’ eżamijiet mediċi u/jew testijiet tal-
kapaċità, dawn għandhom jispjegaw lill-
applikanti minn qabel għaliex se tintuża 
din id-dejta u jassigraw li dawn 
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jingħatawlhom flimkien mar-riżultati u 
jiġu spjegati lilhom jekk huma jitolbu 
dan. Il-ġbir ta’ dejta għall-iskop ta’ 
testijiet u analiżijiet ġenetiċi huwa 
pprojbit bi prinċipju.
d) Jekk u sa liema punt ikun permess l-
użu ta’ telefons, e-mail, internet u servizzi 
oħra ta’ telekomunikazzjoni, anki għal 
skopijiet privati, jista’ jiġi rregolat 
permezz ta’ ftehim kollettiv. Jekk ma 
jkunx hemm possibilità ta’ regolazzjoni 
permezz ta’ ftehim kollettiv, min jimpjega 
għandu jilħaq ftehim rispettiv direttament 
mal-impjegat. Sakemm ikun permess użu 
privat, l-ipproċessar ta’ dejta fir-rigward 
tat-tat-traffiku, li tirriżulta, għandu jkun 
permess speċjalment biex tiġi garantita s-
sikurezza tad-dejta, biex tiġi assigurata l-
operazzjoni tajba tan-netwerks ta’ 
telekomunikazzjoni u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni u l-kalkolu ta’ 
kontijiet. B’deroga mill-klawżola 3, l-
Istati Membri jistgħu, bil-liġi u billi jiġu 
stabbiliti dati ta’ skadenza xierqa għat-
tħassir tad-dejta, jippermettu dan f’każ li 
jikkonfermaw is-suspett li l-impjegat ikun 
ikkommetta reat jew xi ksur ta’ obbligu 
serju ieħor fir-relazzjoni tal-impjieg, u t-
tneħħija tkun meħtieġa għall-iżvelar 
tiegħu u n-natura u l-estent tal-
investigazzjoni ma jkunux sproporzjonati 
fir-rigward tal-objettiv. Il-ħajja privata u 
intima tal-impjegat għandha tiġi 
ssalvagwardjata f’kull mument. L-
investigazzjoni hija responsabbiltà tal-
awtoritajiet kompetenti.
e) L-elenkar ta’ impjegati, speċjalment ta’ 
membri ta’ trejdjunjins fil-listi s-suwed 
mhuwiex permess.

Or. de

Emenda 93
Martin Kastler
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet legali l-oħra ta’ dan ir-
Regolament, id-dispożizzjonijiet legali tal-
Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 
jinkludu mill-inqas l-istandards minimi li 
ġejjin:
- L-ipproċessar ta’ dejta dwar l-impjegati 
mingħajr ma dawn ikunu jafu dwaru 
mhuwiex permess. B’deroga mill-
klawżola 1, l-Istati Membri jistgħu, bil-liġi 
u billi jiġu stabbiliti dati ta’ skadenza 
xierqa għat-tħassir tad-dejta, jippermettu 
dan f’każ li jikkonfermaw is-suspett li l-
impjegat ikun ikkommetta reat jew xi ksur 
ta’ obbligu serju ieħor fir-relazzjoni tal-
impjieg, u t-tneħħija tkun neċesarja għall-
iżvelar tiegħu u n-natura u l-estent tal-
investigazzjoni ma jkunux sproporzjonati 
fir-rigward tal-objettiv. Il-ħajja privata u 
intima tal-impjegat għandha tiġi 
ssalvagwardjata f’kull mument.
- Il-monitoraġġ ottiku-elettroniku u l-
monitoraġġ pubbliku akustiku-elettroniku 
ta’ partijiet mill-impriża mhux aċċessibbli 
pubblikament, li jservu primarjament 
għall-ħajja privata tal-ħaddiema, 
partikolarment fit-toilets, fiċ-changing 
rooms, kmamar ta’ mistrieħ u kmamar 
tas-sodda mhumiex permessi. Barra minn 
hekk il-monitoraġġ ottiku-elettoniku u l-
monitoraġġ pubbliku akustiku-elettronika 
ta’ partijiet mill-impriża mingħajr aċċess 
pubbliku huwa permess meta jkun 
magħmul b’mod li jingħaraf għaż-żamma 
tal-interessi ta’ min hu responsabbli mill-
ipproċessar u tal-interessi u meta 
jinżammu l-interessi u d-drittijiet tal-
persuna kkonċernata, b’mod xieraq.
- jekk impriżi jiġbru jew jipproċessaw 
dejta personali fl-ambitu ta’ eżamijiet 
mediċi jew testijiet ta’ kapaċità, huma 
għandhom juru minn qabel lill-applikant 
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jew l-impjegat l-adegwatezza tad-dejta, 
jispejgawhom u jittrażmettu r-riżultati ta’ 
eżamijiet eventwali jew testijiet ta’ 
kapaċità. Il-ġbir ta’ dejta għall-iskop ta’ 
testijiet u analiżijiet ġenetiċi huwa 
pprojbit. Il-ġbir u l-ipproċesssar ta’ dejta 
personali fl-ambitu ta’ eżamijiet mediċi 
jew testijiet ta’ kapaċità għandu jkun 
obbligatorju għat-twettiq tar-relazzjoni 
tal-impjieg.
- L-użu tat-telefown, e-mail, internet jew 
servizzi oħra tat-telekomunikazzjoni għal 
skopijiet privati jista’ jiġi regolat permezz 
ta’ ftehim kollettiv. Jekk ma jkunx hemm 
possibilità ta’ regolazzjoni permezz ta’ 
ftehim kollettiv, min jimpjega għandu 
jilħaq ftehim rispettiv direttament mal-
impjegat. Sakemm ikun permess użu 
privat, l-ipproċessar ta’ din id-dejta 
akkumulata dwar it-traffiku għandu jkun 
permess esklussivament biex tiġi garantita 
s-sigurtà tad-dejta, biex tiġi żgurata l-
operazzjoni tajba tan-netwerks ta’ 
telekomunikazzjoni u s-servizzi ta’ 
telekomunikazzjoni u l-kalkolu ta’ 
kontijiet. B’deroga mill-klawżola 3, l-
Istati Membri jistgħu, bil-liġi u billi jiġu 
stabbiliti dati ta’ skadenza xierqa għat-
tħassir tad-dejta, jippermettu dan f’każ li 
jikkonfermaw is-suspett li l-impjegat ikun 
ikkommetta reat jew xi ksur ta’ obbligu 
serju ieħor fir-relazzjoni tal-impjieg, u t-
tneħħija tkun neċesarja għall-iżvelar 
tiegħu u n-natura u l-estent tal-
investigazzjoni ma jkunux sproporzjonati 
fir-rigward tal-objettiv. Il-ħajja privata u 
intima tal-ħaddiem għandha tkun 
issalvagwardjata f’kull mument.

Or. de

Emenda 94
Anthea McIntyre
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet legali l-oħra ta’ dan ir-
Regolament, id-dispożizzjonijiet legali tal-
Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jirriflettu l-istandards minimi 
li ġejjin:
(a) Id-dejta għandha tiġi pproċessata 
b’mod ġust u legali u għandha tiġi 
akkwistata biss għal skopijiet speċifikati u 
legali; hija biss dejta li tkun meħtieġa 
għall-eżekuzzjoni ta’ kuntratt jew għad-
dħul f’kuntratt li s-suġġett tad-dejta huwa 
parti fih, jew għall-konformità ma’ 
kwalunkwe obbligu legali li l-kontrollur 
tad-dejta huwa suġġett għalih, jew meta d-
dejta tkun meħtieġa biex tipproteġi l-
interessi vitali tas-suġġett tad-dejta, jew 
tkun meħtieġa għall-amministrazzjoni tal-
ġustizzja, jew meta d-dejta tkun meħtieġa 
għal skopijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
mill-kontrollur tad-dejta sakemm tali 
ipproċessar ma jkunx ta’ dannu għad-
drittijiet u l-libertajiet jew l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta li għandha 
tiġi proċessata; id-dejta għandha tkun 
adegwata, proporzjonata u m’għandhiex 
tinżamm aktar fit-tul milli meħtieġ għall-
iskopjiet li għalihom tiġi proċessata.
(b) Meta l-kontrollur tad-dejta jkun bi 
ħsiebu jipproċessa dejta personali 
sensittiva, għandhom japplikaw 
kundizzjonijiet ulterjuri: il-ħajja privata u 
intima tas-suġġett tad-dejta għandha tiġi 
protetta f’kull ħin; l-ipproċessar hu rikjest 
għall-iskopijiet tal-konformità mal-liġi 
tal-impjiegi jew meta jkun meħtieġ li jiġu 
stabbiliti, eżerċitati jew difiżi d-drittijiet 
legali.
(c) Għall-iskopijiet tal-ipproċessar 
ta’dejta, is-suġġetti għandhom jingħataw 
informazzjoni dwar l-iskopijiet tal-
ipproċessar u għandhom jinkludu l-
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informazzjoni li ġejja:  dettalji tal-
kontrollur tad-dejta; l-iskopijiet għall-
ipproċessar, li jinkludu dettalji dwar 
kwalunkwe riċevitur tad-dejta personali u 
l-iskopijiet tagħhom;
(d) Il-kontrolluri tad-dejta għandhom 
jistabbilixxu miżuri tekniċi u 
organizzattivi adegwati biex 
jissalvagwardjaw id-dejta personali li qed 
jipproċessaw milli tinqered; telf adegwat, 
aċċess mhux awtorizzat jew żvelar;

Or. en

Emenda 95
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dispożizzjonijiet legali tal-Istati 
Membri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu l-istandards minimi li 
ġejjin:
a) Id-dejta personali għandha tiġi 
pproċessata b’mod legali u ġust, u biss 
għal raġunijiet li huma direttament 
relevanti għall-impjieg tal-ħaddiem. Jekk 
id-dejta personali tkun se tiġi proċessata 
għal skopijiet għajr dawk li ġiet miġbura 
għalihom, min jimpjega għandu jiżgura li 
ma jintużawx b’mod li mhuwiex 
kompatibbli mal-iskop oriġinali, u għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex jevita 
kwalunkwe miżinterpretazzjoni kkawżata 
minn tibdil tal-kuntest. Min jimpjega 
m’għandux jiġbor dejta personali 
rigward: il-ħajja sesswali, twemmin 
politiku, reliġjuż jew twemmin ieħor, u 
reati kriminali tal-ħaddiem.
b) Id-dejta personali miġbura 
f’konnessjoni ma’ miżuri tekniċi jew 
organizzattivi biex jiżguraw is-sigurtà u t-
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tħaddim xieraq ta’ sistemi ta’ 
informazzjoni awtomatiċi m’għandhiex 
tintuża biex tikkontrolla l-imġiba tal-
ħaddiema. Id-dejta personali miġbura 
permezz tal-monitoraġġ elettroniku 
m’għandhiex tkun l-uniku fattur fl-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-ħaddiem.

Or. en

Emenda 96
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Fil-kuntest tal-impjieg, l-ipproċessar 
jew l-użu bil-għan tal-monitoraġġ 
permanenti tal-impjegat jew tal-profiling 
ta’ impjegati (Kapitolu III taqsima 4) jew 
tat-tħejjija u t-trażmissjoni ta’ listi suwed 
ta’ impjegati jew tal-kontroll tal-
prestazzjoni u tal-imġiba jew tat-tħejjija 
ta’ sensja minħabba mard mhumiex 
permessi; f’dan il-kuntest, id-dejta tal-
applikanti għandhom jiġu protetti bl-istess 
mod.

Or. de

Emenda 97
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jadottaw id-dispożizzjonijiet 
legali msemmija fil-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jipprevedu 
eżenzjonijiet jew derogi mid-
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dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
għall-ipproċessar ta’ dejta peronali fil-
kuntest tal-impjieg.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi tas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri u s-sistemi tar-relazzjonijiet industrijali huma 
differenti. F’ċerti Stati Membri, il-leġiżlazzjoni ġiet użata tradizzjonalment b’mod wiesa’ biex 
tirregola r-relazzjonijiet tal-impjieg u l-ħajja tax-xogħol, filwaqt li f’oħrajn ir-regoli rigward 
ir-relazzjonijiet tal-impjieg u l-ħajja tax-xogħol ġew miftiehma b’mod kollettiv mis-sħab 
soċjali permezz ta’ ftehim kollettiv.

Emenda 98
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri li jfittxu li jirregolaw 
bil-liġi l-ipproċessar tad-dejta personali 
tal-impjegati fil-kuntest tal-impjieg 
għandhom jinvolvu t-trejdjunjins u r-
rappreżentanti tal-impjegati fl-istadji 
kollha tal-abbozzar u l-implimentazzjoni 
tar-regoli u regolamenti l-ġodda. 
Kwalunkwe regola u regolament ġdid 
għandhom jipprovdu kundizzjonijiet aktar 
favorevoli għad-drittijiet tal-impjegati.

Or. en

Emenda 99
Stephen Hughes

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet 
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legali tal-Istati Membri għandhom 
jinkludu:
a) miżuri li jipprojbixxu l-monitoraġġ bil-
moħbi u l-intraċċar ta’ attivitajiet fuq il-
post tax-xogħol permezz tal-użu ta’ 
teknoloġiji bħall-identifikazzjoni tal-
frekwenza tar-radju;
b)regoli li jipprojbixxu bħala reat 
kriminali l-użu ta’ dejta biex l-impjegati 
jitqiegħdu fil-lista s-sewda jiġu eżaminati 
jew esklużi minn impjieg futur, li huwa 
ksur tad-drittijiet fundamentali u għandu 
impatt devastanti mhux biss fuq il-
ħaddiem imma wkoll fuq il-familja 
wiesgħa tiegħu meta jiġu illegalment 
pprojbiti l-aċċess għall-impjieg u 
għalhekk għal dħul finanzjarju;
c) miżuri biex jiżguraw li kwalunkwe 
persuna jew impriża li tinstab li 
tipparteċipa fi tqegħid fil-lista s-sewda 
tiffaċċja penali sinifikanti. Dan jinkludi l-
esklużjoni milli jirċievu għotjiet u 
finanzjament mill-UE u milli 
jipparteċipaw f’kuntratti ta’ akkwist 
pubbliku oħrajn fil-livell tal-UE, 
nazzjonali jew ta’ awtorità pubblika, 
sakemm ikun ippruvat li l-proċeduri legali 
kollha jkunu tlestew, il-kumpens ikun 
tħallas kollu lil kwalunkwe vittma li 
titqiegħed fil-lista s-sewda u jkun hemm 
provi affidabbli li din il-kultura kriminali 
tneħħiet mill-organizzazzjoni

Or. en

Emenda 100
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-monitoraġġ ottiku-elettroniku u l-
monitoraġġ pubbliku akustiku-elettroniku 
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ta’ partijiet mill-impriża mhux aċċessibbli 
għall-pubbliku, li jservu primarjament 
għall-ħajja privata tal-ħaddiema, 
partikolarment fit-toilets, fiċ-changing 
rooms, kmamar ta’ mistrieħ u kmamar 
tas-sodda mhumiex permessi. Is-
sorveljanza sigrieta hija pprobita f’kull 
ċirkostanza. Kwalunkwe sorveljanza 
f’żoni li huma miftuħa għall-pubbliku 
għandha tiġi komunikata permezz ta’ 
sinjal viżibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li kwalunkwe sorveljanza taż-żoni msemmija f’impriża mhijiex 
permessa u li s-sorveljanza taż-żoni pubbliċi f’impriża għandha ssir biss bil-kundizzjoni li dan 
ikun magħmul ċar permezz ta’ sinjal viżibbli.

Emenda 101
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-miżuri li jittieħdu għandhom ikunu 
proporzjonati mal-objettiv li jiġi riċerkat. 
Fil-qafas tar-reklutaġġ, il-miżuri li 
jittieħdu għandhom jippreżentaw rabta 
diretta u meħtieġa mal-impjieg propost 
jew mal-evalwazzjoni tal-kapaċitajiet 
professjonali. Fil-każijiet kollha, l-
impjegat ikun infurmat dwar il-metodi 
użati kif ukoll dwar in-natura 
kunfidenzjali tad-dejta.

Or. fr

Emenda 102
Jean Lambert
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-objettiv tal-ipproċessar ta’ tali dejta 
għandu jkun marbut direttament mar-
raġuni li nġabret għaliha u għandu jibqa’ 
fil-kuntest tal-impjieg. It-tħejjija ta’ profili 
(profiling) jew l-użu għal skopijiet 
sekondarji m’għandhomx ikunu permessi.

Or. en

Emenda 103
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. B’konformità mal-liġi jew prattika 
nazzjonali u, meta jkun xieraq, skont il-
ftehimiet kollettivi relevanti, l-impjegati 
għandhom jinfurmaw jew jikkonsultaw l-
impjegati jew ir-rappreżentanti tagħhom 
minn qabel dwar l-introduzzjoni jew l-
adattament ta’ sistemi awtomatiċi għall-
ġabra u l-użu ta’ dejta personali ta’ 
impjegati.

Or. en

Emenda 104
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
tal-informazzjoni u ta’ parteċipazzjoni tal-
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liġi tax-xogħol, ir-rappreżentanza tal-
interessi tal-impjieg u l-Kunsill Ewropew 
tax-Xogħol għandhom id-drittijiet li 
ġejjin:
a) id-dritt ta’ parteċipazzjoni fil-ħatra ta’ 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta (Artikolu 
35ff),
b) id-dritt ta’ konsulenza regolari u 
informazzjoni min-naħa tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta tal-impriża,
c) id-dritt ta’ rappreżentanza tal-impjegati 
kkonċernati quddiem qorti nazzjonali 
xierqa (Art. 73) kif ukoll il-possibilità ta’ 
rimedju kollettiv (Art. 75),
d) id-dritt ta’ parteċipazzjoni fl-ippjanar 
tad-dispożizzjonijiet vinkolanti interni tal-
impriża (Art. 43). 

Or. de

Emenda 105
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
li l-kwistjonijiet msemmija fl-
Artikolu 82(1) jistgħu jiġu definiti wkoll 
permezz ta’ ftehimiet kollettivi li ġew 
innegozjati u konklużi fil-livell nazzjonali 
mis-sħab soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda kompetenza tal-UE għall-armonizzazzjoni tas-sistemi tas-suq tax-xogħol tal-
Istati Membri u s-sistemi tar-relazzjonijiet industrijali. Sabiex ikunu rispettati d-differenzi 
bejn is-sistemi tal-Istati Membri, dan ir-Regolament m’għandux jipprevjeni l-Istati Membri 
milli jżommu u japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta fil-kuntest tal-
impjieg permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew fi Stati Membri fejn tali dispożizzjonijiet ġew 
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miftiehma minn sħab soċjali nazzjonali, permezz ta’ ftehimiet kollettivi.

Emenda 106
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. B’żieda mar-regoli tal-kapitolu IV, 
taqsima 4, il-persuna responsabbli għad-
dejta tgawdi minn protezzjoni partikolari 
kontra s-sensja u minn projbizzjoni ta’ 
atti diskriminatorji. L-awtoritajiet u l-
impriżi, minbarra dan, għandhom 
jiżguraw li, skont l-Artikolu 36 taqsima 2, 
l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jkun 
jista’ jagħmel ix-xogħol tiegħu b’mod 
sħiħ u indipendenti.

Or. de

Emenda 107
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Minbarra r-regolamenti tal-
kapitolu IV, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jgawdi minn projbizzjoni ta’ 
diskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 108
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Id-dejta dwar kundizzjonijiet mediċi 
tista’ tintuża biss fl-ambitu tal-kuntest tal-
kompetenza fuq ix-xogħol.

Or. en

Emenda 109
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri joħorġu regoli adatti 
u jagħmlu kontrolli li jipprojbixxu lill-
impriżi li jqiegħdu ċerti impjegati fil-lista 
s-sewda minħabba l-orjentazzjoni politika 
tagħhom, il-parteċipazzjoni tagħhom, kif 
ukoll l-attivitajiet tagħhom fi trejdjunjin, 
li jingħataw lil impriżi oħra bil-għan li 
jiddiskriminaw kontra dawn l-impjegati; 
l-Istati Membri għandhom jippenalizzaw 
b’sanzjonijiet effettivi lil dawk l-impriżi li 
jħejju u jittrażmettu tali listi suwed jew 
jitolbuhom minn impriżi oħra.

Or. de

Emenda 110
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. It-trażmissjoni ta’ dejta personali tal-
impjegati fost impriżi ġuridikament 
indipendenti fi ħdan grupp ta’ impriżi u lil 
kollegi professjonali li jagħtu konsulenza 
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ġuridika u fiskali hija permessa, sakemm 
din isservi għall-interess tan-negozju u 
għall-finalizzazzjoni ta’ proċessi 
amministrattivi bi skop speċifiku u ma 
tkunx f’kuntrast mal-interessi leġittimi 
tal-persuna kkonċernata. Bl-istess mod, 
it-trażmissjoni hija permessa sakemm din 
tkun meħtieġa biex ir-riċevitur jissodisfa 
l-kompiti tiegħu u r-riċevitur ikun suġġett 
għas-sigriet tal-professjoni. Tiffaċilita l-
kalkolazzjoni ta’ kontijiet tal-paga minn 
konsulent fiskali jew it-trażmissjoni lil 
espert ta’ fajls personali f’każ ta’ 
kwistjonijiet rigward il-liġi industrijali jew 
dokumenti mediċi. Jekk it-trażmissjoni ta’ 
dejta dwar l-impjegati issir f’pajjiż terz 
jew lil organizzazzjoni internazzjonali, 
japplika l-kapitolu V.

Or. de

Emenda 111
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. It-trażmissjoni u l-ipproċessar ta’ dejta 
personali tal-impjegati bejn impriżi 
ġuridikament indipendenti fi ħdan grupp 
ta’ impriżi u ma’ kollegi professjonali li 
jagħtu konsulenza ġuridika u fiskali hija 
permessa, sakemm din isservi għall-
interess tan-negozju u għall-
finalizzazzjoni ta’ proċessi tax-xogħol jew 
amministrattivi bi skop speċifiku u ma 
tkunx f’kuntrast mal-interessi leġittimi 
tal-persuna kkonċernata. Jekk it-
trażmissjoni ta’ dejta dwar l-impjegati 
issir f’pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali, hawnhekk japplika l-
kapitolu V.

Or. de
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Emenda 112
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-
Kapitolu IV, taqsima 4, l-uffiċjal għall-
protezzjoni tad-dejta għandu jkun intitolat 
għal taħriġ relevanti ffinanzjat mill-
kumpanija, u għandu jingħata ħin 
biżżejjed biex jissodisfa l-obbligi relevanti, 
meta dawn ikunu miżjuda max-xogħlijiet 
ġenerali tagħhom. Il-Kunsilli Nazzjonali 
u Ewropej tax-Xogħlijiet għandhom jiġu 
kkonsultati fil-ħatra tal-uffiċjal għall-
protezzjoni tad-dejta u għandhom 
jingħataw id-dritt kontinwu ta’ 
konsultazzjoni magħhom.

Or. en

Emenda 113
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Artikolu 7(4) ma japplikax, jekk l-
ipproċessar ta’ dejta ikun mmirat 
prinċipalment lejn konsegwenzi ġuridiċi u 
ekonomiċi vantaġġjużi għall-ħaddiem.

Or. de

Emenda 114
Martin Kastler
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-approvazzjoni tal-impjegat tal-
ipproċessar tad-dejta personali ma 
tipprovdix bażi ġuridika, jekk ikun hemm 
żbilanċ konsiderevoli bejn il-pożizzjoni 
tal-persuna kkonċernata u l-kontrollur, 
jew meta dan l-iżbilanċ jirrendi l-
approvazzjoni improbabbli.

Or. de

Emenda 115
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Artikolu 7(4) ma japplikax jekk l-
ipproċessar ta’ dejta jkun immirat lejn 
konsegwenzi ġuridiċi u ekonomiċi 
vantaġġjużi għall-ħaddiem.

Or. de

Emenda 116
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Id-dejta minn applikazzjonijiet tal-
impjieg għandhom jiġu trattati bħala dejta 
minn impjegati fir-rigward tal-protezzjoni 
tad-dejta.

Or. en
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Emenda 117
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet 
legali tal-Istati Membri għandhom 
jinkludu:
- regoli li jipprojbixxu bħala reat 
kriminali li d-dejta tintuża biex l-impjegati 
jitqiegħdu fil-lista s-sewda, jiġu eżaminati 
jew esklużi mill-impjieg.
- miżuri li jiżguraw li kwalunkwe persuna 
jew impriża li tinstab li tipparteċipa fit-
tqegħid tal-impjegati fil-lista s-sewda 
tiffaċċja penali sinifikanti.

Or. en

Emenda 118
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta 
skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard 
mid-dejta speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, 
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.

imħassar

Or. en
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Emenda 119
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta 
skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard 
mid-dejta speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, 
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet legali li jadotta skont il-
paragrafi 1 u 1a, sa mhux aktar tard mid-
dejta speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, 
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.

Or. en

Emenda 120
Traian Ungureanu

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta 
skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard 
mid-dejta speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, 
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta 
skont il-paragrafu 1, u b’rabta mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà, sa mhux aktar 
tard mid-dejta speċifikata fl-Artikolu 91(2) 
u, mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.

Or. en

Emenda 121
Traian Ungureanu

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2a (ġdid)



AM\919880MT.doc 67/70 PE500.581v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-effiċjenza tal-kuntest tal-
impjieg, il-kriterji minimi għall-użu tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom jiġu 
pprovduti lill-impjegati fi ħdan l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 122
Traian Ungureanu

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Bil-għan li jiġi żgurat kuntest ta’ 
impjieg transkonfinali trasparenti, meta 
jitqies it-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiżi terzi jew organizzazzjoni 
internazzjonali, għandhom ikunu 
applikati l-kriterji inklużi fil-Kapitolu 5.

Or. en

Emenda 123
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en
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Emenda 124
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. de

Emenda 125
Olle Ludvigsson

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Dan ir-regolament jirrikonoxxi r-rwol 
tas-sħab soċjali. F’pajjiżi fejn tħalla 
f’idejn il-partijiet fis-suq tax-xogħol li 
jirregolaw pagi u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol permezz ta’ ftehimiet kollettivi, l-
obbligi u d-drittijiet tas-sħab soċjali taħt 
ftehimiet kollettivi għandhom jitqiesu 
b’mod speċifiku meta jiġi applikat l-
Artikolu 6.1(f).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-sistema ta’ negozjar kollettiv tiffunzjona b’mod xieraq, il-junjins għandu jkollhom 
il-possibilità jissorveljaw l-osservanza tal-ftehimiet kollettivi. Illum dan qed isir fi ħdan il-
qafas tal-Artikolu 7(f) tad-Direttiva 95/46/KE. L-Artikolu 7(f) jirrikonoxxi l-interess leġittimu 
ta’ parti terza li tipproċessa d-dejta personali. Min jimpjega spiss jitqies bħala l-kontrollur u 
l-unjoni tal-ħaddiema bħala l-parti terza.
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Emenda 126
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
esklussivament sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-garanzija tal-
istandards tekniċi u ta’ sigurtà l-aktar 
riċenti fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 u 4. Hawnhekk, għandhom 
ikunu kkunsidrati l-kost tal-
implimentazzjoni, ir-riskji li jirriżultaw 
mill-ipproċessar, kif ukoll il-ħtieġa ta’ 
protezzjoni rispettiva.

Or. de

Emenda 127
Traian Ungureanu

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86,
esklussivament sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-garanzija tal-
istandards tekniċi u ta’ sigurtà l-aktar 
riċenti fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 128
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fuq proposta tal-Kummissjoni, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jeżaminaw mill-ġdid l-
Artikolu 82 ta’ dan ir-Regolament mhux 
aktar tard minn sentejn wara s-sena 
msemmija fl-Artikolu 91(2). Dawn 
għandhom jippronunċjaw ruħhom dwar 
din il-proposta skont il-proċedura tal-
Artikolu 94 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. de


