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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur tilqa’ espressament ir-Regolament preżenti u l-għan tiegħu, li huwa li l-
protezzjoni tad-dejta fl-Unjoni Ewropea (UE) tkompli tiġi armonizzata. 

L-opinjoni preżenti għanda l-għan li ġej: Huwa ovvju li protezzjoni tad-dejta komprensiva 
dwar l-impjegati ma tistax tiġi regolata f’artikolu wieħed. Dan għandu jsir pjuttost billi jiġu 
stabbiliti ċerti punti solidi. Fir-rigward tar-realizzazzjoni ta’ suq tax-xogħol intern verament 
Ewropew nistgħu nikkunsidraw, f’pass ulterjuri, li nirregolaw il-protezzjoni tad-dejta dwar l-
impjegati f’livell Ewropew. Dan ikun possibbli fuq il-bażi tal-Artikolu 288 tat-TFUE.

Għalkemm il-parti l-kbira tal-ipproċessar tad-dejta fl-UE tikkonċerna r-relazzjoni industrijali, 
il-protezzjoni tad-dejta fir-rigward tal-impjegati ftit għandha spazju fir-Regolament. Il-livell 
ta’ astrazzjoni tar-Regolament, barra minn hekk, spiss jagħmilha diffiċli biex ir-regoli jiġu 
interpretati fil-kuntest tal-impjiegi.

Fil-fehma tar-rapporteur, l-isfida fil-konfront tal-protezzjoni tad-dejta tal-impjegati tista’ tiġi 
kkunsidrata bl-aħjar mod f’dan ir-Regolament permezz ta’ limitazzjoni tal-opinjoni għall-
Artikolu 82. Dan joffri l-possibilità ta’ estensjoni fil-kontenut u kombinazzjoni tal-artikoli tar-
Regolament relevanti għall-protezzjoni tad-dejta dwar l-impjegati. 

Dwar l-Artikolu 82 (1) u l-premessa 124

Fil-verżjoni attwali tiegħu u partikolarment fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta dwar l-
impjegati, ir-Regolament preżenti jista’ joffri biss protezzjoni minima. Barra minn hekk, kull 
Stat Membru għandu jkollu l-possibilità li jistipula standards iktar favorevoli għall-ħaddiema, 
lil hinn minn dawk stabbiliti. Ukoll, l-istabbiliment ta’ tali standards għandu jkun possibbli 
permezz ta’ ftehimiet kollettivi. Il-formulazzjoni "fil-limiti ta’ dan ir-Regolament" għandha 
tiġi miċħuda għal bosta raġunijiet. L-ewwel nett hija f’kuntradizzjoni mad-deroga settorjali 
ġenerali tal-Artikolu 82 u, flimkien mal-atti delegati proposti mill-Kummissjoni l-Artikolu 82 
tista’ twassal għal sitwazzjoni estremament konfuża. It-tieni, dan jista’ jfisser, f’każ estrem, li 
l-Istati Membri ma jistgħu jieħdu l-ebda miżura aktar speċifika. Fl-aħħar nett, din il-
formulazzjoni qisha tfasslet b’mod arbitrarju, peress li fil-każ tal-klawżoni ta’ introduzzjoni l-
oħra, p.e. fil-qasam tal-midja, din il-limitazzjoni mhijiex preżenti.

Dwar l-Artikolu 82 (1a) 

Permezz tal-fatt li sa issa l-Kummissjoni għadha ma għamlet l-ebda proposta tagħha stess 
dwar il-protezzjoni tad-dejta dwar l-impjegati, u meta wieħed iqis il-ftit punti konċettwali 
dwar il-protezzjoni tad-dejta dwar l-impjegati fir-Regolament, huwa neċessarju li jiġu 
stabbiliti numru ta’ standards minimi Ewropej fil-livell ta’ protezzjoni. L-erba’ sottopunti li 
jinsabu hawn taħt mhumiex lista eżawrjenti f’dan ir-rigward, iżda għandhom jitqiesu bħala 
punti solidi ta’ liġi Ewropea dettaljata dwar il-protezzjoni tad-dejta. 

Dwar l-Artikolu 82 (1b)
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Il-persuna responsabbli għall-protezzjoni tad-dejta għandha rwol ta’ importanza enormi. 
Għalhekk, għandu jkun inekwivokabbli li din tkun tista’ teżerċita l-kompiti tagħha mingħajr 
biżgħa ta’ pressjoni jew influenza esterna u għall-ġid tal-ħaddiema. Għaldaqstant, huma 
meħtieġa protezzjoni kontra s-sensji u projbizzjoni ta’ atti diskriminatorji.

Dwar l-Artikolu 82 (1c) u l-premessa 124a (ġdida)

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tispeċifikax biżżejjed id-dispożizzjonijiet dwar it-
trażmissjoni ta’ dejta bejn kumpaniji fi ħdan l-UE. Dan għandu jiġi inkluż fir-Regolament, 
sabiex jitħarsu l-interessi tal-ħaddiema.

Dwar l-Artikolu 82 (1d) u l-premessa 34

Esklużjoni sħiħa tal-kunsens bħala bażi għall-ipproċessar mhijiex xierqa biex jintlaħaq l-iskop 
fir-relazzjoni industrijali. Għalhekk, ir-rapporteur qed tipproponi li anki f’sitwazzjonijiet ta’ 
żbilanċ il-kunsens ikun possibbli jekk dan iwassal għal konsegwenzi legali u ekonomiċi 
vantaġġjużi għall-ħaddiema. 

Dwar l-Artikolu 82 (3)

L-atti delegati, fl-opinjoni tar-rapporteur, għandhom jiġu applikati biss meta r-Regolament 
preżenti jkun irid jiġi adattat b’mod flessibbli u rapidu, fir-rigward ta’ komponenti mhux 
materjali, għal innovazzjonijiet tekniċi fil-qasam tas-sikurezza. Sa issa dan kien ifformulat 
b’mod wiesa’ wisq fil-proposta tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, flimkien mal-paragrafu 1, 
anki l-paragrafu 1c għandu jkun jista’ jiġi regolat b’atti delegati. 

Dwar l-Artikolu 82 (3a) 

Din il-klawżola ta’ rieżami tippermetti valutazzjoni ġdida.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1
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. 

(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. 
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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.

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. Fil-każ 
tar-relazzjoni industrijali, l-ipproċessar 
tad-dejta li jwassal għal konsegwenzi 
legali jew ekonomiċi vantaġġjużi għall-
ħaddiema, jikkostitwixxi 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 2
Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 personali fis-
settur tal-impjieg, filwaqt li jiżguraw l-
istandards stabbiliti minn dan ir-
Regolament. Sakemm tkun teżisti bażi 
legali fl-Istat Membru inkwistjoni għar-
regolazzjoni ta’ kwistjonijiet industrijali bi 
ftehim bejn rappreżentanti ta’ min 
jimpjega u l-ġestjoni tal-impriża jew l-
impriża ta’ kontroll ta’ grupp ta’ impriżi 
(ftehim kolettiv) jew fuq il-bażi tad-
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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 l-ipproċessar ta’ dejta 
personali fil-kuntest tal-impjiegi jiġi 
regolat permezz ta’ ftehim bħal dan.
________________
1 ĠU L 122, 16.5.2009, p.  28.

Or. de

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 124a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124a) Sabiex jiġu ssalvagwardjati 
interessi industrijali, li huma relatati 
direttament mal-impjiegi, anki l-
ipproċessar ta’ dejta dwar impjegati 
għandu jkun permess fi ħdan il-gruppi ta’ 
impriżi. Ir-regolazzjoni f’dan ir-
Regolament tikkunsidra l-prattika komuni 
ta’ pproċessar ta’ dejta dwar impjegati fi 
gruppi ta’ impriżi.

Or. de

Emenda 4
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-

1. F’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament, l-Istati Membri jistgħu, 
permezz ta’ dispożizzjonijiet legali,
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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.

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 u 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 jitnaqqar, 
speċjalment meta jsiru regoli permezz ta’ 
ftehim bejn rappreżentanti tal-ħaddiema u 
l-ġestjoni tal-impriża jew tal-impriża ta’ 
kontroll ta’ grupp ta’ impriżi.
Id-dritt tal-Istati Membri li jipprovdu lill-
impjegati b’dispożizzjonijiet ta’ 
protezzjoni aktar favorevoli fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kuntest industrijali għandu jibqa’ mhux 
mittiefes.

Or. de

Emenda 5
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 
jinkludi 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-
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liġi u bl-istabbiliment ta’ dati ta’ skadenza 
xierqa għat-tħassir tad-dejta, jippermettu 
dan għall-każ li evidenza li għandha tiġi 
pprovata tiġġustifika s-suspett li l-
impjegat ikun ikkommetta reat fil-qafas 
tar-relazzjoni industrijali, li jeħtieġ li ssir 
investigazzjoni biex il-kwistjoni tiġi 
ċċarata u n-natura u l-portata tal-
investigazzjoni ma jkunux sproporzjonati 
fir-rigward tal-iskop. Il-ħajja privata u 
intima tal-ħaddiem għandha tiġi 
ssalvagwardjata f’kull mument.
b) 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.  Il-
monitoraġġ sigriet huma pprobit f’kull 
mument.
c) Fejn impriżi jiġbru jew jipproċessaw 
dejta personali fil-kuntest ta’ testijiet 
mediċi jew examijiet ta’ idoneità, dawn 
għandhom jispjegaw lill-applikant jew lill-
ħaddiem minn qabel għal liema skop din 
id-dejta qed tintuża u wara jipprovduhom 
b’din id-dejta u jispegawha flimkien mar-
riżultati li jinkisbu.  Il-ġbir ta’ dejta għall-
iskop ta’ testijiet u analiżijiet ġenetiċi 
huwa pprojbit fil-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 regolat permezz 
ta’ ftehim kollettiv. Jekk ma jkunx hemm 
possibilità ta’ regolazzjoni permezz ta’ 
ftehim kollettiv, dawk li jħaddmu 
għandhom jilħqu ftehim direttament mal-
impjegati. Sakemm ikun permess użu 
privat, l-ipproċessar ta’ din id-dejta 
akkumulata dwar it-traffiku għandu jkun 
permess esklussivament biex tiġi 
ggarantita s-sikurezza tad-dejta, biex tiġi 
żgurata l-operazzjoni tajba tan-netwerks 
ta’ telekomunikazzjoni u s-servizzi ta’ 
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telekomunikazzjoni u l-kalkolu ta’ 
kontijiet.  B’deroga mill-paragrafu 3, l-
Istati Membri jistgħu, bil-liġi u bl-
istabbiliment ta’ dati ta’ skadenza xierqa 
għat-tħassir tad-dejta, jippermettu dan 
għall-każ li evidenza li għandha tiġi 
pprovata tiġġustifika s-suspett li l-
impjegat ikun ikkommetta reat fil-qafas 
tar-relazzjoni industrijali, li jeħtieġ li ssir 
investigazzjoni biex il-kwistjoni tiġi 
ċċarata u n-natura u l-portata tal-
investigazzjoni ma jkunux sproporzjonati 
fir-rigward tal-iskop. Il-ħajja privata u 
intima tal-ħaddiem għandha tiġi 
ssalvagwardjata f’kull mument.

Or. de

Emenda 6
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.

Or. de

Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. It-trażmissjoni ta’ dejta personali dwar 
impjegati bejn impriżi ġuridikament 
awtonomi fi ħdan grupp ta’ impriżi huwa 
permess, sakemm din isservi interess 
azjendali u l-konklużjoni ta’ proċeduri 
amministrattivi marbuta ma’ skop preċiż 
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kif ukoll ma tkunx kuntrarja għall-
interessi tal-peruna kkonċernata, li 
għandhom jiġu mħarsa. Jekk it-
trażmissjoni ta’ dejta dwar impjegati issir 
f’pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali, hawnhekk japplika l-
Kapitolu V.

Or. de

Emenda 8
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 iwassal għal 
konsegwenzi legali u ekonomiċi 
vantaġġjużi għall-ħaddiem.

Or. de

Emenda 9
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’ sikurezza l-aktar 
reċenti fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 1c.

Or. de
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Emenda 10
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 dan l-
Artikolu l-aktar tard 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.
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