
AM\895601MT.doc PE483.668v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2011/0226(COD)

12.3.2012

EMENDI
41 - 92

Abbozz ta' rapport
Adam Bielan
(PE480.576v01-00)

Il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-
Suq Intern ('Ir-Regolament tal-IMI')

Proposta għal regolament
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))



PE483.668v02-00 2/28 AM\895601MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\895601MT.doc 3/28 PE483.668v02-00

MT

Emenda 41
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1)L-applikazzjoni ta’ ċerti atti tal-Unjoni 
li jirregolaw il-moviment liberu ta’ oġġetti, 
persuni, servizzi u kapital fis-suq intern 
teħtieġ li l-Istati Membri jikkooperaw u 
jiskambjaw informazzjoni ma’ xulxin u 
mal-Kummissjoni. Minħabba li ħafna drabi 
l-mezzi prattiċi għall-implimentazzjoni tal-
iskambju ta’ tali informazzjoni mhumiex 
speċifikati f’dawk l-atti, għandhom isiru 
arranġamenti prattiċi xierqa.

(1) L-applikazzjoni ta’ ċerti atti tal-Unjoni 
li jirregolaw il-moviment liberu ta’ oġġetti, 
persuni, servizzi u kapital fis-suq intern 
teħtieġ li l-Istati Membri jikkooperaw 
b'mod aktar effettiv u jiskambjaw 
informazzjoni ma’ xulxin u mal-
Kummissjoni. Minħabba li ħafna drabi l-
mezzi prattiċi għall-implimentazzjoni tal-
iskambju ta’ tali informazzjoni mhumiex 
speċifikati f’dawk l-atti, għandhom isiru 
arranġamenti prattiċi xierqa.

Or. el

Emenda 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern (minn issa ’l quddiem ‘IMI’) hija 
softwer aċċessibbli permezz tal-Internet, 
żviluppat mill-Kummissjoni Ewropea 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, sabiex 
jassisti lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni prattika tar-rekwiżiti 
relatati mal-iskambju ta’ informazzjoni 
stabbiliti fl-atti tal-Unjoni. L-IMI tipprovdi 
mekkaniżmu ċentrali ta’ komunikazzjoni 
biex jiffaċilita l-iskambju transkonfinali
ta’ informazzjoni u assistenza reċiproka. 
B’mod partikolari, l-IMI tgħin lill-
awtoritajiet kompetenti biex jidentifikaw 
il-kontroparti tagħhom fi Stat Membru 
ieħor, biex jiġġestixxu l-iskambju ta’ 

(2) Is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern (minn issa ’l quddiem ‘IMI’) hija 
softwer aċċessibbli permezz tal-Internet, 
żviluppat mill-Kummissjoni Ewropea 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, sabiex 
jassisti lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni prattika tar-rekwiżiti 
relatati mal-iskambju ta’ informazzjoni 
stabbiliti fl-atti tal-Unjoni. L-IMI tipprovdi 
mekkaniżmu ċentrali ta’ komunikazzjoni 
biex jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni 
u assistenza reċiproka. B’mod partikolari, 
l-IMI tgħin lill-awtoritajiet kompetenti biex 
jidentifikaw il-kontroparti tagħhom fi Stat 
Membru ieħor, biex jiġġestixxu l-iskambju 
ta’ informazzjoni, inkluż id-dejta personali, 
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informazzjoni, inkluż id-dejta personali, 
fuq il-bażi ta’ proċeduri sempliċi u 
unifikati u jegħlbu l-ostakoli tal-lingwa fuq 
il-bażi ta’ flussi ta’ xogħol pre-definiti u 
tradotti minn qabel.

fuq il-bażi ta’ proċeduri sempliċi u 
unifikati u jegħlbu l-ostakoli tal-lingwa fuq 
il-bażi ta’ flussi ta’ xogħol pre-definiti u 
tradotti minn qabel.

Or. el

Emenda 43
Louis Grech

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-adozzjoni ta' dan ir-Regolament 
ġdid, filwaqt li tibni fuq il-kisbiet u s-
suċċessi tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/49/KE tat-12 ta' Diċembru 2007 
dwar l-implimentazzjoni tas-Sistema ta' 
Tagħrif tas-Suq Intern (IMI) fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali1 u r-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-
26 ta' Marzu 2009 dwar il-linji gwida tal-
protezzjoni tad-dejta għas-Sistema ta' 
Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI)2 li 
fuqhom is-sistema IMI attwalment 
tiffunzjona, għandha tiddefinixxi aħjar u 
b'mod aktar ċar il-koperazzjoni 
amministrattiva bejn l-Istati Membri bl-
għan li ttejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni fis-suq intern. Il-ħidma tas-
sistema IMI għandha tkun analizzata fid-
dawl ta' kwestjonijiet importanti reċenti li 
qamu fil-livell tal-Unjoni u f'dak globali, 
l-aktar dawk marbuta mal-liġi tal-
protezzjoni tad-dejta, il-privatezza u s-
sigurtà tal-internet u d-drittijiet 
fundamentali u l-libertajiet tal-individwi.
_____________
1 ĠU L 13, 16.1.2008, p.18.
2ĠU L 100, 18.4.2009, p. 12.
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Or. en

Emenda 44
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-atturi IMI 
tagħhom għandhom riżorsi adegwati 
sabiex jilħqu kooperazzjoni 
amministrattiva effiċjenti u li tiffunzjona 
sew permezz tal-IMI

Or. en

Emenda 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Filwaqt li l-IMI hija essenzjalment 
strument ta’ komunikazzjoni għall-
awtoritajiet pubbliċi, mhux miftuħa għall-
pubbliku ġenerali, jista’ jkun hemm il-
bżonn li jiġu żviluppati mezzi tekniċi li 
jippermettu lil atturi esterni bħaċ-ċittadini, 
intrapriżi u organizzazzjonijiet sabiex 
jinteraġixxu mal-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jipprovdu informazzjoni u jiksbu 
tagħrif, jew biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom bħala suġġetti tad-dejta. Mezzi 
tekniċi bħal dawn għandhom jinkludu 
salvagwardji xierqa għall-protezzjoni tad-
dejta.

(12) Filwaqt li l-IMI hija essenzjalment 
strument ta’ komunikazzjoni għall-
awtoritajiet pubbliċi, mhux miftuħa għall-
pubbliku ġenerali, jista’ jkun hemm il-
bżonn li jiġu żviluppati mezzi tekniċi li 
jippermettu lil atturi esterni bħaċ-ċittadini, 
intrapriżi u organizzazzjonijiet sabiex 
jinteraġixxu mal-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jipprovdu informazzjoni u jiksbu 
tagħrif, jew biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom bħala suġġetti tad-dejta. Mezzi 
tekniċi bħal dawn għandhom jinkludu 
salvagwardji xierqa għall-protezzjoni tad-
dejta. Sabiex tiżgura livell għoli ta' 
sigurtà, kwalunkwe interfaċċja pubblika 
għandha tkun teknikament żviluppata 
b'mod separat mill-applikazzjoni IMI li 
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għaliha l-utenti IMI biss għandu jkollhom 
aċċess.

Or. en

Emenda 46
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Filwaqt li l-IMI hija essenzjalment 
strument ta’ komunikazzjoni għall-
awtoritajiet pubbliċi, mhux miftuħa għall-
pubbliku ġenerali, jista’ jkun hemm il-
bżonn li jiġu żviluppati mezzi tekniċi li 
jippermettu lil atturi esterni bħaċ-ċittadini, 
intrapriżi u organizzazzjonijiet sabiex 
jinteraġixxu mal-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jipprovdu informazzjoni u jiksbu 
tagħrif, jew biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom bħala suġġetti tad-dejta. Mezzi 
tekniċi bħal dawn għandhom jinkludu 
salvagwardji xierqa għall-protezzjoni tad-
dejta.

(12) Filwaqt li l-IMI hija essenzjalment 
strument ta’ komunikazzjoni għall-
awtoritajiet pubbliċi, mhux miftuħa għall-
pubbliku ġenerali, jista’ jkun hemm il-
bżonn li jiġu żviluppati mezzi tekniċi li 
jippermettu lil atturi esterni bħaċ-ċittadini, 
intrapriżi u organizzazzjonijiet sabiex 
jinteraġixxu mal-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jipprovdu informazzjoni u jiksbu 
tagħrif, jew biex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom bħala suġġetti tad-dejta. Mezzi 
tekniċi bħal dawn għandhom jinkludu 
salvagwardji xierqa għall-protezzjoni tad-
dejta. Meta l-atturi esterni jinteraġixxu 
mal-awtoritajiet kompetenti fl-IMI, 
interfaċċja pubblika bħal din għandha 
tkun żviluppata b'mod kompletament 
separat mill-applikazzjoni IMI li għaliha 
l-utenti IMI biss għandu jkollhom aċċess. 

Or. en

Emenda 47
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kontrollur Ewropew għall- (16) Il-Kontrollur Ewropew għall-
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Protezzjoni tad-Data għandu jissorvelja u 
jiżgura l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament, inkluż id-
dispożizzjonijiet relevanti dwar is-sigurtà 
tad-dejta.

Protezzjoni tad-Data għandu jissorvelja u 
jiżgura l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament, inter alia li 
jinżammu kuntatti mal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta, inkluż 
id-dispożizzjonijiet relevanti dwar is-
sigurtà tad-dejta.

Or. en

Emenda 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Sabiex tikber il-fiduċja fl-
operabilità tal-IMI, il-Kummissjoni 
għandha twettaq kontrolli tekniċi u 
testijiet tal-istress kif xieraq, bħala mezz li 
bih iżżid l-użu tal-IMI fl-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 49
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Għandha tkun possibbli l-inklużjoni 
fl-IMI ta' kontropartijiet tal-atturi IMI 
minn pajjiżi terzi, dment li jkun konkluż 
ftehim internazzjonali bejn l-Unjoni u l-
pajjiż terz jew pajjiżi terzi kkoncernati u 
dment li jkun stabbilit li l-pajjiż terz jew 
pajjiżi terzi kkonċernati joffru livell ta' 
protezzjoni tad-dejta personali suffiċjenti, 
inkluż li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-
Direttiva 95/46/KE.
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Or. en

Emenda 50
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
għall-użu ta’ Sistema ta’ Informazzjoni tas-
Suq Intern, minn hawn ’il quddiem ‘IMI’, 
għal kooperazzjoni amministrattiva, inkluż 
l-ipproċessar ta’ dejta personali, fost l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri u 
l-Kummissjoni .

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli 
għall-użu ta’ Sistema ta’ Informazzjoni tas-
Suq Intern, minn hawn ’il quddiem ‘IMI’, 
għal kooperazzjoni amministrattiva, inkluż 
l-ipproċessar ta’ dejta personali, fost l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri u 
l-Kummissjoni . Għandu jkun żgurat li d-
dejta personali u l-informazzjoni kollha 
ċċirkolati fost l-awtoritajiet kompetenti 
differenti, tkun miġbura, proċessata u 
użata għal skopijiet strettament leġittimi li 
jkunu konformi mar-regoli tal-protezzjoni 
tad-dejta. Barra minn hekk, is-
salvagwardji kollha relevanti kontra l-
abbuż tas-sistema għandhom ikunu 
kompletament fis-seħħ.

Or. en

Emenda 51
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-użu tal-IMI għandu jkun 
obbligatorju sabiex il-kooperazzjoni 
amministrattiva taqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. de
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Emenda 52
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Iżvilupp tal-IMI L-espansjoni tal-IMI

Or. en

Emenda 53
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-atti elenkati fl-Anness II ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’
tiddeċiedi li l-IMI għandha tintuża, 
filwaqt li tikkunsidra l-fattibbiltà teknika, 
il-kosteffiċjenza, kemm hi faċli biex 
tintuża mill-utent u l-impatt ġenerali fuq 
is-sistema. F’każijiet bħal dawn, il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li tinkludi 
dawk l-atti fl-Anness I skont il-proċedura 
li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 23.

1. Il-Kummissjoni tista' twettaq proġetti 
pilota sabiex tivvaluta jekk l-IMI tkunx 
għodda effettiva fl-implimentazzjoni ta' 
dispożizzjonijiet għall-kooperazzjoni 
amministrattiva fir-rigward ta' atti tas-suq 
intern li għadhom mhumiex elenkati fl-
Anness. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi liema atti tas-suq intern 
għandhom ikunu suġġetti għall-proġett 
pilota, u dwar il-modalitajiet għal dak il-
proġett.
1a. Qabel ma l-IMI tiġi estiża għal oqsma 
ġodda u/jew għal atti tas-suq intern li 
għadhom mhux imniżżla fl-Anness, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
valutazzjoni sħiħa tar-riskju u valutazzoni 
tal-impatt dwar il-protezzjoni tad-dejta.
1b. Il-Kummissjoni għandha tressaq 
evalwazzjoni tal-eżitu tal-proġett pilota, 
valutazzjonijiet tar-riskji u valutazzjonijiet 
tal-impatt lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, akkumpanjati, fejn xieraq, minn 
proposta leġiżlattiva li temenda l-Anness 
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biex l-IMI tiġi estiża għall-atti relevanti 
tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 25a(ġdid) hu Artikolu li jirreferi għall-Atti Implimentattivi

Emenda 54
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-atti elenkati fl-Anness II ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi li l-IMI għandha tintuża, filwaqt 
li tikkunsidra l-fattibbiltà teknika, il-
kosteffiċjenza, kemm hi faċli biex tintuża 
mill-utent u l-impatt ġenerali fuq is-
sistema. F’każijiet bħal dawn, il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li tinkludi 
dawk l-atti fl-Anness I skont il-proċedura 
li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 23.

1. Il-Kummissjoni tista’ tipproponi 
emenda għall-Anness ta' dan ir-
Regolament jekk hi tiddeċiedi li l-IMI 
għandha tintuża għal atti leġiżlattivi ġodda 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 55
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qabel tressaq proposta li hemm 
referenza għaliha fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni tista' twettaq proġetti pilota
sabiex tivvaluta jekk l-IMI tkunx għodda 
effettiva fl-implimentazzjoni ta' 
dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni 
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amministrattiva fir-rigward tal-atti tas-suq 
intern li għadhom mhumiex elenkati fl-
Anness.

Or. en

Emenda 56
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Kwalunkwe proposta tal-Kummissjoni 
li temenda l-Anness biex tiġi estiża l-IMI 
għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni 
tal-impatt. Dik il-valutazzjoni tal-impatt 
għandha tindika:
(a) il-fattibilità teknika, filwaqt li 
tikkunsidra b'mod partikolari l-possibilità 
li jerġgħu jintużaw il-funzjonalitajiet tas-
sistema eżistenti;
(b) il-kosteffikaċja, inkluż spejjeż 
mistennija taż-żamma, il-manteniment u 
l-iżvilupp mitlub;
(c) l-impatt tal-estensjoni tal-IMI fuq il-
konformità mar-rekwiżiti tal-protezzjoni 
tad-dejta;
(d) id-definizzjoni tal-ambitu sinifikanti li 
jrid ikun kopert mill-IMI sabiex tipprovdi 
servizz pubbliku transkonfinali aktar 
effiċjenti;
(e) l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati tal-
iżviluppi tal-IT meħtieġa biex ikopru l-
espansjoni tal-ambitu tal-IMI;
(f) il-bżonn effettiv li jkun hemm 
funzjonalità ta' traduzzjoni;
(g) il-possibilità li tkun faċli biex tintuża 
mill-utenti IMI. 

Or. en
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Emenda 57
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-adozzjoni tal-att iddelegat tista’ tiġi 
preċeduta minn fażi ta’ prova (proġett 
pilota) ta’ tul ta’ żmien limitat li tinvolvi 
diversi Stati Membri jew l-Istati Membri 
kollha.

imħassar

Or. en

Emenda 58
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-adozzjoni tal-att iddelegat tista’ tiġi 
preċeduta minn fażi ta’ prova (proġett 
pilota) ta’ tul ta’ żmien limitat li tinvolvi 
diversi Stati Membri jew l-Istati Membri 
kollha.

2. Il-Kummissjoni tista' twettaq proġetti 
pilota sabiex tivvaluta jekk l-IMI tkunx 
utli għall-kooperazzjoni amministrattiva 
fir-rigward tal-atti tas-suq intern li 
għadhom mhumiex elenkati fl-Anness I.

Or. en

Emenda 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-adozzjoni tal-att iddelegat tista’ tiġi 
preċeduta minn fażi ta’ prova (proġett

2. Il-Kummissjoni tista' twettaq fażijiet ta' 
prova (proġetti pilota) ta’ tul ta’ żmien 
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pilota) ta’ tul ta’ żmien limitat li tinvolvi 
diversi Stati Membri jew l-Istati Membri 
kollha.

limitat sabiex tivvaluta l-fattibilità tal-
estensjoni tal-IMI għal atti oħra tas-suq 
intern li għadhom mhumiex elenkati fl-
Anness.  Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta r-riżultati tal-proġetti pilota 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, u 
fejn xieraq takkumpanjahom bi proposta 
leġiżlattiva li temenda l-Anness għall-
espansjoni tal-IMI.

Or. en

Emenda 60
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonkludi proġett pilota, tippreżenta 
valutazzjoni tal-proġett pilota lill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 61
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern’ (‘IMI’) tfisser l-istrument 
elettroniku pprovdut mill-Kummissjoni 
Ewropea biex jiffaċilita l-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-
amministrazzjonijiet nazzjonali u l-
Kummissjoni;

(a) ‘Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern’ (‘IMI’) tfisser l-istrument 
elettroniku pprovdut mill-Kummissjoni 
Ewropea biex jiffaċilita l-kooperazzjoni 
amministrattiva fost l-awtoritajiet 
kompetenti jew bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-Kummissjoni;

Or. en
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Emenda 62
Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern’ (‘IMI’) tfisser l-istrument 
elettroniku pprovdut mill-Kummissjoni 
Ewropea biex jiffaċilita l-kooperazzjoni
amministrattiva bejn l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali u l-Kummissjoni;

(a) ‘Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq 
Intern’ (‘IMI’) tfisser l-istrument 
elettroniku pprovdut mill-Kummissjoni 
biex jiffaċilita l-iskambju ta' 
informazzjoni meħtieġa għall-
kooperazzjoni amministrattiva  bejn l-
amministrazzjonijiet nazzjonali u l-
Kummissjoni;

Or. en

Emenda 63
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) 'Dejta IMI' tfisser dejta ekonomika u 
professjonali li tirrigwarda l-eżerċizzju ta' 
attivitajiet ekonomiċi u professjonali fis-
suq intern u li tiġi skambjata permezz tas-
sistema IMI.

Or. lt

Emenda 64
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘atturi esterni’ tfisser persuni fiżiċi jew 
legali minbarra l-utenti tal-IMI li jistgħu 
jużaw l-IMI permezz ta’ mezzi tekniċi u 
skont fluss tax-xogħol speċifiku predefinit 
previst għal dan il-għan;

(i) ‘atturi esterni’ tfisser persuni fiżiċi jew 
legali minbarra l-utenti tal-IMI li jistgħu 
jinteraġixxu mal-IMI permezz ta’ mezzi 
tekniċi u skont fluss tax-xogħol speċifiku 
predefinit previst għal dan il-għan;

Or. en

Emenda 65
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) 'għeluq formali' tirreferi għall-għeluq 
ta' każ, ladarba l-każ ikun temm l-iskop 
primarju tiegħu. Dan l-għeluq jitlob il-
parteċipazzjoni attiva ta' utent IMI u l-
ftehim ta' dak l-utent IMI li jingħalaq il-
każ minn utent IMI.

Or. en

Emenda 66
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jinnominaw il-
koordinaturi tal-IMI u l-awtoritajiet 
kompetenti u l-oqsma tas-suq intern li 
fihom huma għandhom kompetenza.

2. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
il-koordinaturi tal-IMI u l-awtoritajiet 
kompetenti u l-oqsma tas-suq intern li 
fihom huma għandhom kompetenza. Il-
Kummissjoni jista' jkollha rwol 
konsultattiv f'dan il-proċess.

Or. de
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Emenda 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni, għandhom jinnominaw il-
koordinaturi tal-IMI u l-awtoritajiet 
kompetenti u l-oqsma tas-suq intern li 
fihom huma għandhom kompetenza.

2. L-Istati Membri għandhom jinnominaw 
il-koordinaturi tal-IMI u l-awtoritajiet 
kompetenti u l-oqsma tas-suq intern li 
fihom huma għandhom kompetenza. Il-
Kummissjoni jista' jkollha rwol 
konsultattiv f'dan il-proċess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem 'f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni' għandu jitħassar.   Din il-kooperazzjoni tinvadi l-
indipendenza amministrattiva tal-Istati Membri. Id-dritt ta' ħatra ta' entitajiet relevanti u r-
responsabilitajiet tagħhom għandu jkun dritt esklussiv tal-awtoritajiet amministrattivi tal-
Istati Membri, għaliex huma jkollhom l-aħjar tagħrif dwar l-istrutturi amministrattivi 
nazzjonali, reġjonali u lokali.  Il-Kummissjoni ma għandhux ikollha aktar minn rwol 
konsultattiv f'dan il-proċess.

Emenda 68
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-użu ta’ dejta personali pproċessata 
permezz tal-IMI għal raġuni speċifika 
b’mod li huwa inkompatibbli ma’ dik tar-
raġuni oriġinali għandu jiġi pprojbit, 
sakemm dan ma jkunx espliċitament 
previst mil-liġi.

5. L-użu ta’ dejta personali pproċessata 
permezz tal-IMI għal raġuni speċifika 
b’mod li huwa inkompatibbli ma’ dik tar-
raġuni oriġinali għandu jiġi pprojbit, 
sakemm dan ma jkunx espliċitament 
previst mil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri.

Or. el
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Emenda 69
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Atturi esterni jistgħu jużaw l-IMI
permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti għal 
dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod 
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni.

7. Atturi esterni jistgħu jinteraġixxu mal-
IMI permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti 
għal dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod 
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni. Atturi 
esterni għandu jkollhom aċċess għal 
interfaċċja pubblika u għad-dejta 
personali tagħhom biss.

Or. en

Emenda 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Atturi esterni jistgħu jużaw l-IMI 
permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti għal 
dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod 
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni.

7. Atturi esterni jistgħu jużaw l-IMI 
permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti għal 
dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni. Atturi 
esterni għandu jkollhom biss aċċess għal 
interfaċċja pubblika, li hi teknikament 
separata mill-applikazzjoni IMI u ma 
tagħtix aċċess għal skambju ta' dejta 
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personali bejn l-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 71
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Atturi esterni jistgħu jużaw l-IMI 
permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti għal 
dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod 
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni.

7. Atturi esterni jistgħu jużaw l-IMI 
permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti għal 
dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod 
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni. L-użu ta' 
atturi esterni tal-IMI m'għandux 
jipprovdi aċċess għad-dejta personali taċ-
ċittadini.

Or. en

Emenda 72
Othmar Karas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Atturi esterni jistgħu jużaw l-IMI 
permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti għal 
dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod 
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni.

7. Atturi esterni jistgħu jużaw l-IMI 
permezz tal-mezzi tekniċi pprovduti għal 
dan il-għan, fejn huwa neċessarju biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
amministrattiva bejn l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri, jew sabiex 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala 
suġġetti tad-dejta, jew fejn previst b’mod 
ieħor permezz ta’ att tal-Unjoni. Għandu 
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jkun mantnut aċċess sħiħ għas-SOLVIT 
minn atturi esterni.

Or. de

Emenda 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li t-
talbiet minn atturi oħrajn tal-IMI għal 
trattament kunfidenzjali ta’ informazzjoni 
skambjata permezz tal-IMI jiġu mħarsa
mill-utenti kollha tal-IMI li jaħdmu taħt l-
awtorità tagħhom.

2. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li t-
talbiet minn atturi oħrajn tal-IMI għal 
trattament kunfidenzjali ta’ informazzjoni 
skambjata permezz tal-IMI jiġu rispettati
mill-utenti kollha tal-IMI li jaħdmu taħt l-
awtorità tagħhom.

Or. en

Emenda 74
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dejta personali pproċessata fl-IMI 
għandha tiġi mblukkata mhux aktar tard 
minn tmintax-il xahar wara l-għeluq 
formali ta’ proċedura ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva, sakemm awtorità 
kompetenti ma titlobx b’mod espliċitu l-
imblukkar qabel dak il-perjodu, fuq il-bażi 
ta’ każ b’każ.

1. Id-dejta personali pproċessata fl-IMI 
għandha tiġi mblukkata mhux aktar tard 
minn tmintax-il xahar wara l-għeluq 
formali ta’ proċedura ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva, sakemm, fl-att applikabbli 
tas-suq intern jew permezz ta' awtorità 
kompetenti, ma titlobx b’mod espliċitu l-
imblukkar qabel dak il-perjodu, fuq il-bażi 
ta’ każ b’każ.

Or. en
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Emenda 75
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dejta personali pproċessata fl-IMI 
għandha tiġi mblukkata mhux aktar tard 
minn tmintax-il xahar wara l-għeluq 
formali ta’ proċedura ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva, sakemm awtorità 
kompetenti ma titlobx b’mod espliċitu l-
imblukkar qabel dak il-perjodu, fuq il-bażi 
ta’ każ b’każ.

1. Id-dejta personali pproċessata fl-IMI 
għandha tiġi mħassra awtomatikament
mhux aktar tard minn tmintax-il xahar 
wara l-għeluq formali ta’ proċedura ta’ 
kooperazzjoni amministrattiva, sakemm 
awtorità kompetenti ma titlobx b’mod 
espliċitu, u b'talba sostanzjata, l-
imblukkar jew it-tħassir qabel dak il-
perjodu, fuq il-bażi ta’ każ b’każ.

Or. el

Emenda 76
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dejta personali pproċessata fl-IMI 
għandha tiġi mblukkata mhux aktar tard
minn tmintax-il xahar wara l-għeluq 
formali ta’ proċedura ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva, sakemm awtorità 
kompetenti ma titlobx b’mod espliċitu l-
imblukkar qabel dak il-perjodu, fuq il-bażi 
ta’ każ b’każ.

1. Id-dejta personali pproċessata fl-IMI 
għandha tiġi mblukkata fis-sistema wara 
perjodu ta' mhux aktar minn tmintax-il 
xahar wara l-għeluq formali ta’ proċedura 
ta’ kooperazzjoni amministrattiva, u li 
tkun determinata jew fuq talba ta'
awtorità kompetenti, fuq il-bażi ta’ każ 
b’każ, jew fuq il-bażi tal-att applikabbli 
tal-Unjoni.

Or. en



AM\895601MT.doc 21/28 PE483.668v02-00

MT

Emenda 77
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn proċedura ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva fl-IMI tistabbilixxi 
repożitorju ta’ informazzjoni għal 
referenza fil-futur mill-atturi tal-IMI, id-
dejta personali nkluża f’tali repożitorju 
tista’ tiġi pproċessata sakemm dan ikun 
meħtieġ għal dan il-għan jew bil-kunsens 
tas-suġġett tad-dejta jew fejn dan huwa 
neċessarju għall-konformità ma’ att tal-
Unjoni.

2. Fejn proċedura ta’ kooperazzjoni 
amministrattiva fl-IMI tistabbilixxi 
repożitorju ta’ informazzjoni għal 
referenza fil-futur mill-atturi tal-IMI, id-
dejta personali nkluża f’tali repożitorju 
tista’ tiġi pproċessata sakemm dan ikun 
meħtieġ għal dan il-għan jew bil-kunsens 
tas-suġġett tad-dejta jew fejn dan huwa 
neċessarju għall-konformità ma’ att tal-
Unjoni. Il-ħażna ta' dejta personali 
inkluża fir-repożitorju għandha 
tikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-
protezzjoni tad-dejta stabbiliti fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, b'mod partikolari 
fil-punt (e) tal-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 95/46/KE u l-punt (e) tal-
Artikolu 4(1) tar-Regolament 45/2001.

Or. en

Emenda 78
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta każ jibqa' inattiv għal sitt xhur, 
jew mhux magħluq formalment wara sitt 
xhur, l-utenti u l-atturi IMI għandhom 
jirċievu notifika awtomatika li l-każ ikun 
sar inattiv. Jekk il-każ jibqa' inattiv jew l-
awtorità kompetenti ma turix mod ieħor fi 
żmien tletin jum, id-dejta relatata ma' dak 
il-każ għandha tiġi mblukkata.

Or. en
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Emenda 79
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta persuna fiżika ma tibqax utent tal-
IMI, id-dejta personali relatata miegħu jew 
magħha għandha tiġi mblukkata permezz 
ta’ mezzi tekniċi għal perjodu ta’ ħames 
snin. Hija għandha, bl-eċċezzjoni tal-ħżin 
tagħha, tiġi biss ipproċessata għal 
raġunijiet ta’ prova ta’ skambju ta’ 
informazzjoni permezz tal-IMI u għandha 
titħassar fit-tmiem tal-perjodu ta’ ħames 
snin.

3. Meta persuna fiżika ma tibqax utent tal-
IMI, id-dejta personali relatata miegħu jew 
magħha għandha tiġi mblukkata permezz 
ta’ mezzi tekniċi għal perjodu sa massimu
ta' ħames snin jekk awtorità kompetenti 
espressament titlob li d-dejta tkun 
imblukkata u tissostanzja t-talba tagħha. 
Hija għandha, bl-eċċezzjoni tal-ħżin 
tagħha, tiġi biss ipproċessata għal 
raġunijiet ta’ prova ta’ skambju ta’ 
informazzjoni permezz tal-IMI u għandha 
titħassar fit-tmiem tal-perjodu ta’ ħames 
snin.

Or. el

Emenda 80
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ 
dejta li saret referenza għalihom fl-
Artikolu 8(1) tad-Direttiva 95/46/KE u fl-
Artikolu 10(1) tar-Regolament 
(KE) 45/2001 permezz tal-IMI għandu jsir 
biss abbażi ta’ raġuni speċifika msemmija 
fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva u l-
Artikolu 10(2) tar-Regolament u 
b'salvagwardji xierqa biex jiġu żgurati d-
drittijiet tal-individwi li tiġi pproċessata d-
dejta personali tagħhom.

1. L-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ 
dejta li saret referenza għalihom fl-
Artikolu 8(1) tad-Direttiva 95/46/KE u fl-
Artikolu 10(1) tar-Regolament 
(KE) 45/2001 permezz tal-IMI għandu jsir 
biss abbażi ta’ dispożizzjoni legali
speċifika jew bil-kunsens tas-suġġett tad-
dejta, u b'salvagwardji xierqa biex jiġu 
żgurati d-drittijiet tal-individwi li tiġi 
pproċessata d-dejta personali tagħhom.
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Emenda 81
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta dejta sensittiva msemmija fil-
paragrafu 1 tiżdied mal-fajl tas-suġġett 
tad-dejta, is-suġġett tad-dejta għandu jkun 
infurmat mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru li jgħaddi din id-data. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi wkoll 
mezzi possibbli ta' rimedju u d-dettalji ta' 
kuntatt ta' min jista' jkun ikkuntattjat 
f'dan ir-rigward.
Meta din id-dejta sensittiva tinstab li tkun 
żbaljata, mhux preċiża jew m'għadx 
fadlilha relevanza, dik id-dejta sensittiva 
għandha titħassar fi żmien tletin jum mid-
deċiżjoni jew notifika mill-awtorità 
kompetenti, skont liema jkun l-iqsar 
perjodu.

Or. en

Emenda 82
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali skont 
dan ir-Regolament għandu jkun konformi
mar-regoli dwar is-sigurtà tad-dejta adottati 
mill-Kummissjoni wara l-Artikolu 22 tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001.

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dejta personali pproċessata fl-IMI 
tikkonforma mar-regoli dwar is-sigurtà 
tad-dejta adottati mill-Kummissjoni wara l-
Artikolu 22 tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001.
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Emenda 83
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġetti tad-dejta jkunu infurmati bl-
ipproċessar tad-dejta personali tagħhom fl-
IMI u li huma jkollhom aċċess għal 
stqarrija tal-privatezza li tispjegalhom id-
drittijiet tagħhom u kif jeżerċitawhom, 
skont l-Artikoli 10 jew 11 tad-
Direttiva 1995/46/KE u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li hija konformi ma’ dik id-
Direttiva.

1. L-atturi tal-IMI f'kuntatt mas-suġġetti 
tad-dejta għandhom jiżguraw li s-suġġetti 
tad-dejta jkunu infurmati bl-ipproċessar 
tad-dejta personali tagħhom fl-IMI u li 
huma jkollhom aċċess għal stqarrija tal-
privatezza li tispjegalhom id-drittijiet 
tagħhom u kif jeżerċitawhom, inkluża 
informazzjoni dwar lil min għandhom 
jikkuntattjaw sakemm tkun disponibbli d-
dejta tagħhom fl-IMI u d-dettalji relevanti 
ta' kuntatt, bi qbil mal-Artikoli 10 jew 11 
tad-Direttiva 1995/46/KE u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li hija konformi ma’ dik id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 84
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġetti tad-dejta jkunu infurmati bl-
ipproċessar tad-dejta personali tagħhom fl-
IMI u li huma jkollhom aċċess għal 
stqarrija tal-privatezza li tispjegalhom id-
drittijiet tagħhom u kif jeżerċitawhom, 
skont l-Artikoli 10 jew 11 tad-
Direttiva 1995/46/KE u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li hija konformi ma’ dik id-

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġetti tad-dejta jkunu infurmati fi żmien 
tletin jum bl-ipproċessar tad-dejta 
personali tagħhom fl-IMI u li huma 
jkollhom aċċess għal stqarrija tal-
privatezza li tispjegalhom id-drittijiet 
tagħhom u kif jeżerċitawhom, skont l-
Artikoli 10 jew 11 tad-
Direttiva 1995/46/KE u l-leġiżlazzjoni 
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Direttiva. nazzjonali li hija konformi ma’ dik id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun prijorità li l-atturi IMI jimpenjaw lilhom infushom li jinfurmaw lis-suġġetti 
tad-dejta malajr kemm jista' jkun, minkejja l-implimentazzjoni differenti fl-Istati Membri tal-
Artikolu 10 jew 11 tad-Direttiva 1995/46/KE.

Emenda 85
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dejta sottomessa mis-suġġett tad-dejta 
lill-IMI għandha tkun użata biss għall-
għanijiet li għaliha ġiet sottomessa dik id-
dejta. Il-kunsens tas-suġġett tad-dejta hu 
meħtieġ biex ikun hemm estensjoni tal-
użu ta' dik id-dejta għal oqsma jew flussi 
ġodda tax-xogħol. 

Or. en

Emenda 86
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) it-tipi ta' proċeduri ta' kooperazzjoni 
amministrattiva, il-funzjonalitajiet u l-
kategoriji kollha IMI li jistgħu jiġu 
pproċessati fl-IMI. 

Or. en
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Emenda 87
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġett tad-dejta jista’ jeżerċita b’mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għal dejta relatata 
miegħu jew magħha, u d-dritt li jkollu dejta 
mhux eżatta jew mhux sħiħa kkoreġuta, u 
dejta pproċessata b’mod illegali mħassra, 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-
korrezzjoni u t-tħassir għandhom isiru fi 
żmien 60 jum mill-attur IMI responsabbli.

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġett tad-dejta jista’ jeżerċita b’mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għal dejta relatata 
miegħu jew magħha fl-IMI, u d-dritt li 
jkollu dejta mhux eżatta jew mhux sħiħa 
kkoreġuta, u dejta pproċessata b’mod 
illegali mħassra, skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Il-korrezzjoni u t-tħassir 
għandhom isiru malajr kemm jista' jkun, u 
l-aktar tard fi żmien 30 jum wara li t-talba 
tas-suġġett tad-dejta tasal għand l-attur
IMI responsabbli.

Or. en

Emenda 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġett tad-dejta jista’ jeżerċita b’mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għal dejta relatata 
miegħu jew magħha, u d-dritt li jkollu dejta 
mhux eżatta jew mhux sħiħa kkoreġuta, u 
dejta pproċessata b’mod illegali mħassra, 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-
korrezzjoni u t-tħassir għandhom isiru fi 
żmien 60 jum mill-attur IMI responsabbli.

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġett tad-dejta jista’ jeżerċita b’mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għal dejta relatata 
miegħu jew magħha, u d-dritt li jkollu dejta 
mhux eżatta jew mhux sħiħa kkoreġuta, u 
dejta pproċessata b’mod illegali mħassra, 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-
korrezzjoni u t-tħassir għandhom isiru 
malajr kemm jista' jkun, u l-aktar tard fi 
żmien 30 jum mill-attur IMI responsabbli.

Or. en
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Emenda 89
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġett tad-dejta jista’ jeżerċita b’mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għal dejta relatata 
miegħu jew magħha, u d-dritt li jkollu dejta 
mhux eżatta jew mhux sħiħa kkoreġuta, u 
dejta pproċessata b’mod illegali mħassra, 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-
korrezzjoni u t-tħassir għandhom isiru fi 
żmien 60 jum mill-attur IMI responsabbli.

1. L-atturi tal-IMI għandhom jiżguraw li s-
suġġett tad-dejta jista’ jeżerċita b’mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għal dejta relatata 
miegħu jew magħha, u d-dritt li jkollu dejta 
mhux eżatta jew mhux sħiħa kkoreġuta, u 
dejta pproċessata b’mod illegali mħassra, 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-
korrezzjoni u t-tħassir għandhom isiru 
malajr kemm jista' jkun, u mhux aktar 
tard minn 30 jum mill-attur IMI 
responsabbli.

Or. en

Emenda 90
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta personali mblukkata skont l-
Artikolu 13(1) ma tistax tiġi kkoreġuta jew 
imħassra sakemm ma jintweriex b’mod ċar 
li korrezzjoni jew tħassir bħal dawn huma 
meħtieġa biex jipproteġu d-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta u ma jfixklux il-valur 
tagħhom bħala prova ta’ skambju ta’ 
informazzjoni permezz tal-IMI.

2. Id-dejta personali mblukkata skont l-
Artikolu 13(1) ma tistax tiġi kkoreġuta jew 
imħassra jekk awtorità kompetenti b'mod 
espliċitu titlob li d-dejta ma titħassarx 
imma tiġi mblukkata u tissostanzja din it-
talba, sakemm ma jintweriex b’mod ċar li 
korrezzjoni jew tħassir bħal dawn huma 
meħtieġa biex jipproteġu d-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta u ma jfixklux il-valur 
tagħhom bħala prova ta’ skambju ta’ 
informazzjoni permezz tal-IMI.

Or. el
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Emenda 91
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-mekkaniżmi ta' kontroll intern tal-
Kummissjoni għandhom jinkludu 
valutazzjoni tad-privatezza tad-dejta, 
inkluża analiżi tar-riskju tas-sigurtà, u 
fuq il-bażi tagħha tiġi adottata politika ta' 
protezzjoni tad-dejta (inkluż pjan ta' 
sigurtà), kif ukoll reviżjonijiet u verifiki 
perjodiċi. 

Or. en

Emenda 92
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tas-7 ta’ Diċembru 2001 dwar il-prinċipji 
għall-użu ta’ ‘SOLVIT’ – Netwerk għas-
Soluzzjoni ta’ Problemi fis-Suq Intern: 
Kapitoli I u II1

1 ĠU L 331, 15.12.2001, p.79.

Or. en


