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Emenda 87
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
maħsub sabiex jaqdi lill-bniedem; il-
prinċipji u r-regoli dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali tagħhom, tkun xi tkun in-
nazzjonalità jew ir-residenza tal-persuni 
fiżiċi, għandhom jirrispettaw id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali tagħhom, b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali. Dan 
għandu jikkontribwixxi għall-kisba ta’
spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja u ta’ 
għaqda ekonomika, għall-progress 
ekonomiku u soċjali, it-tisħiħ u l-
konverġenza tal-ekonomiji fis-suq intern, 
u l-benesseri tal-individwi.

(2) L-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
maħsub sabiex jaqdi lill-bniedem; il-
prinċipji u r-regoli dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali tagħhom, tkun xi tkun in-
nazzjonalità jew ir-residenza tal-persuni 
fiżiċi, għandhom jirrispettaw id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali tagħhom, b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali. Matul l-
ipproċessar u t-trasferiment ta’ dejta fi 
ħdan is-suq intern, id-dritt għall-
protezzjoni tal-privatezza u l-protezzjoni 
tad-dejta personali, kif definit fl-Artikolu 
8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u 
fl-Artikolu 16.2 tat-TFUE, għandu jiġi 
rispettat. L-ipproċessar u t-trażmissjoni ta’
dejta fis-suq waħdieni għandhom ikunu 
limitati mid-dritt għall-protezzjoni skont l-
Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

Or. el

Emenda             88
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) L-integrazzjoni ekonomika u soċjali li 
rriżultat mill-funzjonament tas-suq intern
wasslet għal żieda sostanzjali fi flussi 
transkonfinali. L-iskambju ta’ dejta bejn 
atturi ekonomiċi u soċjali, pubbliċi u 

(4) Il-proċess tal-integrazzjoni ekonomika 
u soċjali li rriżultat mill-funzjonament tas-
suq intern wassal għal żieda sostanzjali fi 
flussi transkonfinali. L-iskambju ta’ dejta 
bejn atturi ekonomiċi u soċjali, pubbliċi u 
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privati fl-Unjoni żdied. L-awtoritajiet 
nazzjonali fl-Istati Membri qegħdin 
jintalbu mil-liġi tal-Unjoni sabiex 
jikkooperaw u jiskambjaw dejta personali 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet 
tagħhom jew iwettqu kompiti f’isem 
awtorità fi Stat Membru ieħor.

privati fl-Unjoni żdied. L-awtoritajiet 
nazzjonali fl-Istati Membri qegħdin 
jintalbu mil-liġi tal-Unjoni sabiex 
jikkooperaw u jiskambjaw dejta personali 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet 
tagħhom jew iwettqu kompiti f’isem 
awtorità fi Stat Membru ieħor.

Or. el

Emenda       89
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Dawn l-iżviluppi jeħtieġu l-bini ta’ 
qafas ta’ protezzjoni tad-dejta b’saħħtu u 
aktar koerenti fl-Unjoni, appoġġjat minn 
infurzar qawwi, minħabba l-importanza li 
tinħoloq il-fiduċja li tippermetti lill-
ekonomija diġitali tiżviluppa fis-suq intern. 
L-individwi għandu jkollhom il-kontroll 
tad-dejta personali tagħhom u ċ-ċertezza 
legali u prattika għall-individwi, għall-
operaturi ekonomiċi u għall-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tissaħħaħ.

(6) Dawn l-iżviluppi jeħtieġu l-bini ta’ 
qafas ta’ protezzjoni tad-dejta b’saħħtu u 
aktar koerenti fl-Unjoni, appoġġjat minn 
infurzar qawwi ta’ leġiżlazzjoni li 
tipproteġi d-dejta personali, minħabba l-
importanza li tinħoloq il-fiduċja li 
tippermetti lill-ekonomija diġitali 
tiżviluppa fis-suq intern. L-individwi 
għandu jkollhom il-kontroll tad-dejta 
personali tagħhom u ċ-ċertezza legali u 
prattika għall-individwi, għall-operaturi 
ekonomiċi u għall-awtoritajiet pubbliċi 
għandha tissaħħaħ.

Or. el

Emenda 90
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Għandu jkun żgurat bilanċ xieraq 
bejn il-protezzjoni tal-privatezza u r-
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rispett għas-suq uniku. Ir-regoli tal-
protezzjoni tad-dejta m’għandhomx 
jdgħajfu l-kompetittività, l-innovazzjoni u 
t-teknoloġija ġdida.

Or. en

Emenda    91
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-għanijiet u l-prinċipji tad-
Direttiva 95/46/KE jibqgħu sodi, iżda din 
ma waqqfitx il-frammentazzjoni fil-mod 
kif il-protezzjoni tad-dejta hija 
implimentata fl-Unjoni, in-nuqqas ta’ 
ċertezza legali u perċezzjoni pubblika 
mifruxa li hemm riskji sinifikanti għall-
protezzjoni tal-individwi assoċjati l-aktar 
mal-attività onlajn. Id-differenzi fil-livell 
ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-individwi, l-aktar fid-dritt tal-
protezzjoni ta’ dejta personali, fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali mogħtija 
fl-Istati Membri jistgħu jwaqqfu l-fluss 
liberu tad-dejta personali fl-Unjoni 
kollha. Għaldaqstant din id-differenza 
tista’ tkun ta’ xkiel għas-segwitu tal-
attivitajiet ekonomiċi fil-livell tal-Unjoni, 
tgħawweġ il-kompetizzjoni u xxekkel lill-
awtoritajiet fit-twettiq tar-
responsabbiltajiet tagħhom taħt il-liġi tal-
Unjoni. Dawn id-differenzi fil-livelli ta’ 
protezzjoni hija dovuta għall-eżistenza ta’
differenzi fl-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.

(7) L-għanijiet u l-prinċipji tad-
Direttiva 95/46/KE jibqgħu sodi, iżda din 
ma waqqfitx il-frammentazzjoni fil-mod 
kif il-protezzjoni tad-dejta hija 
implimentata fl-Unjoni, in-nuqqas ta’ 
ċertezza legali u perċezzjoni pubblika 
mifruxa li hemm riskji sinifikanti għall-
protezzjoni tal-individwi assoċjati l-aktar 
mal-attività onlajn. Id-differenzi fil-livell 
ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-individwi, l-aktar fid-dritt tal-
protezzjoni ta’ dejta personali, fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali mogħtija 
fl-Istati Membri jistgħu jkunu ta’ xkiel
għall-provvista ta’ protezzjoni ta’ dejta 
adegwata għaċ-ċittadini u b’konsegwenza 
jiksru d-drittijiet tagħhom. Għaldaqstant 
qed tiġi proposta Direttiva biex tiġi 
żgurata konformità effettiva mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà u tikkontribwixxi għall-
protezzjoni aħjar tad-dejta fl-Istati 
Membri fejn il-livell ta’ protezzjoni huwa 
ogħla.

Or. el
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Emenda      92
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Sabiex ikun assigurat livell konsistenti 
u għoli ta’ protezzjoni tal-individwi u 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-flussi tad-
dejta personali, il-livell ta’ protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ din id-dejta 
għandu jkun l-istess fl-Istati Membri 
kollha. L-applikazzjoni konsistenti u 
omoġenea tar-regoli għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali għandha tkun assigurata fl-
Unjoni kollha.

(8) Sabiex ikun assigurat livell konsistenti 
u għoli ta’ protezzjoni tal-individwi u 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-flussi tad-
dejta personali, il-livell ta’ protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ din id-dejta 
għandu jkun l-istess fl-Istati Membri 
kollha. L-applikazzjoni konsistenti u 
omoġenea tar-regoli għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali għandha tkun assigurata fl-
Unjoni kollha. L-armonizzazzjoni 
għandha tippermetti lill-Istati Membri 
biex jadottaw fil-liġi nazzjonali tagħhom 
dispożizzjonijiet li jipprevjenu kull 
degradazzjoni potenzjali fil-livell ta’ 
protezzjoni tad-dejta personali fl-Istati 
Membri fejn il-liġi tipprovdi protezzjoni 
aktar stretta.

Or. el

Emenda     93
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni
kollha u sabiex ma jkunx hemm 
diverġenzi li jfixklu l-moviment liberu tad-
dejta fis-suq intern, hemm bżonn ta’
Regolament li jipprovdi ċertezza legali u 
trasparenza għall-operaturi ekonomiċi, 

(11) Peress li hemm riskju li l-protezzjoni 
tad-dejta personali tista’ tiġi subordinata 
għall-moviment liberu tad-dejta, hemm 
riskju ta’ żbilanċ bejn l-objettivi tad-dritt 
fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta u 
l-objettivi tas-suq uniku għad-detriment 
tal-ewwel, u abbażi li l-Istati Membri 
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inklużi l-mikroimpriżi l-impriżi ż-żgħar u 
ta’ daqs medju, u biex jipprovdi l-individwi 
fl-Istati Membri kollha bl-istess livell ta’ 
drittijiet infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu
kont tas-sitwazzjoni speċifika ta’ 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, dan ir-Regolament jinkludi numru 
ta’ derogi. Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom 
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-
kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

għandhom iżommu d-dritt li jimponu 
limiti aktar stretti fuq il-protezzjoni ta’ 
dejta personali minn dawk previsti fil-
leġiżlazzjoni l-ġdida, u bil-għan li jiġi
żgurat livell imsaħħaħ ta’ protezzjoni
għall-persuni fiżiċi fl-Unjoni, hemm bżonn 
ta’ Direttiva ġdida li tipprovdi ċertezza 
legali u trasparenza għall-operaturi 
ekonomiċi, inklużi l-mikroimpriżi l-impriżi 
ż-żgħar u ta’ daqs medju, u biex tipprovdi
l-individwi fl-Istati Membri kollha bl-istess 
livell ta’ drittijiet infurzabbli bil-liġi u 
obbligi u responsabbiltajiet għall-
kontrolluri u għall-proċessuri, sabiex ikun 
żgurat monitoraġġ konsistenti tal-
ipproċessar tad-dejta personali, u 
sanzjonijiet ugwali fl-Istati Membri kollha 
kif ukoll kooperazzjoni effettiva mill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-Istati 
Membri differenti. Biex tieħu kont tas-
sitwazzjoni speċifika ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju, din id-
Direttiva tinkludi numru ta’ derogi. Barra 
minn hekk, il-korpi u l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni, l-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni tagħhom huma mħeġġa biex 
jieħdu kont tal-bżonnijiet speċifiċi ta' 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju fl-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Il-kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

Or. el

Emenda 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Biex jieħu 
kont tas-sitwazzjoni speċifika ta’ 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, dan ir-Regolament jinkludi numru 
ta’ derogi. Barra minn hekk, il-korpi u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom 
huma mħeġġa biex jieħdu kont tal-
bżonnijiet speċifiċi ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-
kunċett ta' mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju għandu jiġi bbażat fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 rigward 
id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-
suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Barra minn 
hekk, il-korpi u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, 
l-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni tagħhom huma mħeġġa biex 
jieħdu kont tal-bżonnijiet speċifiċi ta' 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju fl-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Il-kunċett ta' mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju għandu jiġi 
bbażat fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 
rigward id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Or. en

Emenda 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-ipproċessar ta-dejta
personali minn persuna fiżika, li hija 
esklussivament personali jew domestika, 
bħall-korrispondenza u l-pussess ta’ 
indirizzi, u mingħajr l-ebda interess bi 
qligħ u b’hekk mingħajr l-ebda rabta ma’ 
attività professjonali jew kummerċjali. L-
eżenzjoni m’għandhiex tapplika wkoll għal 
kontrolluri u proċessuri li jipprovdu l-
mezzi għall-ipproċessar tad-dejta personali 
għal dawn l-attivitajiet domestiċi jew 
personali.

(15) Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-ipproċessar ta’ dejta
personali minn persuna fiżika, li hija 
esklussivament personali jew domestika, 
bħall-korrispondenza u l-pussess ta’ 
indirizzi, u mingħajr l-ebda interess bi 
qligħ u b’hekk mingħajr l-ebda rabta ma’ 
attività professjonali jew kummerċjali u li 
ma tinvolvix li din id-dejta tkun 
aċċessibbli għal numru indefinit ta’ 
persuni. L-eżenzjoni m’għandhiex tapplika 
wkoll għal kontrolluri u proċessuri li 
jipprovdu l-mezzi għall-ipproċessar tad-
dejta personali għal dawn l-attivitajiet 
domestiċi jew personali.

Or. fr

Emenda      96
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sabiex ikun iddeterminat jekk attività 
ta’ pproċessar tistax titqies li ‘tissorvelja l-
imġiba’ tas-suġġetti tad-dejta, għandu 
jkun aċċertat jekk l-individwi humiex 
segwiti fuq l-internet b’tekniki ta’ 
pproċessar tad-dejta li jikkonsistu mill-
applikazzjoni ta’ ‘profil’ lil individwu, 
b’mod partikolari sabiex jittieħdu 
deċiżjonijiet li jirrigwardawh/a jew għall-
analiżi jew it-tbassir tal-preferenzi, l-
imġiba, l-attitudnijiet personali 
tiegħu/tagħha.

imħassar

Or. el
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Emenda      97
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21a) Prova ċara li l-imġiba ta’ persuni 
fiżiċi qiegħda tiġi mmonitorjata sabiex 
jiġu analizzati jew imbassra l-preferenzi, 
l-imġiba, id-drawwiet u l-attitudnijiet 
personali tagħhom hija pprovduta minn 
magni tat-tiftix li jiksbu parti mid-dħul 
tagħhom minn reklamar immirat, billi 
jisfruttaw il-ġbir ta’ dejta personali tal-
viżitaturi tagħhom jew l-analiżi tal-profil 
tagħhom u dawn għandhom jaqgħu 
b’mod ċar fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva. L-istess għandu japplika għan-
netwerks soċjali u l-websajts li joffru l-
ispazju fuq is-server u, f’xi każijiet, il-
ħażna ta’ softwer, li wkoll jistgħu jiġbru 
d-dejta tal-utent għal skopijiet 
kummerċjali.

Or. el

Emenda 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Skont il-prinċipju tal-protezzjoni 
tad-dejta b’mod awtomatiku, is-servizzi u 
l-prodotti onlajn għandhom inizjalment 
jiġu stabbiliti fuq protezzjoni massima tal-
informazzjoni u d-dejta personali 
mingħajr ma tintalab l-ebda azzjoni mis-
suġġett tad-dejta.

Or. en
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Emenda 99
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom, dan ir-Regolament 
għandu japplika għall-ipproċessar li 
jinvolvi dejta bħal din. Minn dan isegwi li 
n-numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’ 
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma 
għandhomx bżonn neċessajament li jiġu 
kkunsidrati bħala dejta personali fiċ-
ċirkostanzi kollha.

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom, dan ir-Regolament 
għandu japplika għall-ipproċessar li 
jinvolvi dejta bħal din. Minn dan isegwi li 
n-numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’ 
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma 
għandhomx bżonn neċessarjament li jiġu 
kkunsidrati bħala dejta personali fiċ-
ċirkostanzi kollha, iżda għandhom jiġu 
kkunsidrati hekk meta ipproċessati bl-
intenzjoni li jimmiraw kontenut 
partikolari lejn individwu jew li jagħżlu 
dak l-individwu għal kwalunkwe għan 
ieħor;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jiċċara meta tali indentifikaturi għandhom jiġu kkunsidrati bħala dejta 
personali u dan jista’ jkun eżaminat definittivament billi wieħed iħares lejn l-intenzjonijiet 
tal-entitajiet li jipproċessawhom.

Emenda 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom, dan ir-Regolament 
għandu japplika għall-ipproċessar li 
jinvolvi dejta bħal din. Minn dan isegwi li 
n-numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’ 
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma 
għandhomx bżonn neċessarjament li jiġu 
kkunsidrati bħala dejta personali fiċ-
ċirkostanzi kollha.

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom, dan ir-Regolament 
għandu japplika għall-ipproċessar li 
jinvolvi dejta bħal din. Minn dan isegwi li 
n-numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’ 
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra għandhom bħala
prinċipju jiġu kkunsidrati bħala dejta 
personali fiċ-ċirkostanzi kollha.

Or. en

Emenda 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom. Minn dan isegwi li n-

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’ 
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom. Minn dan isegwi li
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numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’ 
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra bħala tali ma 
għandhomx bżonn neċessajament li jiġu 
kkunsidrati bħala dejta personali fiċ-
ċirkostanzi kollha.

għandu jiġi eżaminat kull każ fuq bażi 
individwali u skont l-iżviluppi teknoloġiċi 
jekk in-numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta 
ta’ lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra bħala tali għandhom
bżonn neċessarjament li jiġu kkunsidrati 
bħala dejta personali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ offerta dejjem tiżdied ta’ servizzi ġodda onlajn u ta’ żvilupp teknoloġiku 
kontinwu, għandu jiġi żgurat livell ogħla ta’ protezzjoni tad-dejta personali taċ-ċittadini. 
Għalhekk jidher indispensabbli l-eżami ta' kull każ fuq bażi individwali.

Emenda 102
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas 
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 

(25) Il-kunsens għandu jingħata permezz 
ta’ kwalunkwe metodu xieraq li jippermetti 
indikazzjoni speċifika u informata 
mogħtija liberament ta’ dak li jixtieq is-
suġġett tad-dejta, jew fuq dikjarazzjoni jew 
minn azzjoni affermattiva mis-suġġett tad-
dejta, li jassigura li l-individwi huma 
konxji li qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż 
billi jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit 
elettroniku tal-Internet jew kwalunkwe 
dikjarazzjoni jew imġiba oħra li f’dan il-
kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni 
tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar propost 
tad-dejta personali tiegħu. Is-silenzju jew 
in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma 
għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-
kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’ 
pproċessar kollu li jsir għall-istess għan 
jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett 
għandu jingħata wara talba elettronika, it-
talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma 
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ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi 
pprovduta għalih.

toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-
servizz li qiegħda tiġi pprovduta għalih.

Or. en

Emenda 103
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas 
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk 
il-kunsens tas-suġġett għandu jingħata 
wara talba elettronika, it-talba għandha 
tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil 
bla bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda
tiġi pprovduta għalih.

(25) Il-kunsens għandu jingħata permezz 
ta’ kwalunkwe metodu xieraq li jippermetti 
indikazzjoni speċifika u informata,
mogħtija liberament ta’ dak li jixtieq is-
suġġett tad-dejta. Il-kunsens jista’ 
jingħata jew fuq dikjarazzjoni jew minn 
azzjoni affermattiva mis-suġġett tad-dejta, 
li jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra bħall-għażla ta’ 
konfigurazzjonijiet awtomatiċi, li fil-
kuntest speċifiku tindika b’mod ċar il-qbil
tas-suġġett tad-dejta. Is-silenzju jew in-
nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma 
għandhomx jitqiesu bħala kunsens.
Kwalunkwe talba biex jingħata kunsens 
b’mod elettroniku għandha tkun ċara, 
konċiża u li ma toħloqx tfixkil jew piż bla 
bżonn għas-suġġett tad-dejta u għall-użu 
tas-servizz li qiegħda tiġi pprovduta għalih, 
u għandha tiffaċilita għażla ċara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsens m’għandux ikun il-mezz primarju li jiżgura l-legalità tal-ipproċessar. Ir-rekwiżiti 
għall-kunsens u l-limitazzjonijiet fuq l-ipproċessar tad-dejta personali għandhom ikunu 
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propozjonati mas-sensittività tad-dejta u kwalunkwe riskji evalwati għall-protezzjoni tad-
dejta u l-privatezza tal-individwi li jirriżultaw mill-użu tad-dejta personali.

Emenda 104
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 
ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi 
pprovduta għalih.

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Dan minkejja l-
possibbiltà tal-espressjoni tal-kunsens 
għall-ipproċessar skont id-
Direttiva 2002/58/KE bl-użu tal-
konfigurazzjonijiet adatti ta’ brawżer jew 
applikazzjoni oħra. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 
ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qiegħda tiġi 
pprovduta għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jkun skoraġġut milli jimponi rekwiżiti preskrittivi żżejjed għall-
kunsens.  Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-użu kontinwu ta’ kunsens u pproċessar 
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implikati skont id-Direttiva 2002/58/KE permezz tal-konfigurazzjonijiet adatti ta’ brawżer jew 
applikazzjoni oħra. (ara l-premessa 66 tad-Direttiva 136/2009/KE).

Emenda      105
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas 
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 
ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi 
pprovduta għalih.

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta adult, hekk kif 
deskritt b’mod speċifiku fil-Konvenzjoni 
ta’ New York, jew fuq dikjarazzjoni jew 
minn azzjoni affermattiva mis-suġġett tad-
dejta, li jassigura li l-individwi huma 
konxji li qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż 
billi jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit 
elettroniku tal-Internet jew kwalunkwe 
dikjarazzjoni jew imġiba oħra li f’dan il-
kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni 
tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar propost 
tad-dejta personali tiegħu. Is-silenzju jew 
in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma 
għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-
kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’ 
pproċessar kollu li jsir għall-istess għan 
jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett 
għandu jingħata wara talba elettronika, it-
talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma 
toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-
servizz li qiegħda tiġi pprovduta għalih.

Or. el

Emenda 106
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas 
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 
ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qegħda tiġi 
pprovduta għalih.

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq għall-midja użata li jippermetti 
indikazzjoni speċifika u informata 
mogħtija liberament ta’ dak li jixtieq is-
suġġett tad-dejta, jew fuq dikjarazzjoni jew 
minn azzjoni affermattiva mis-suġġett tad-
dejta, li jassigura li l-individwi huma 
konxji li qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż 
billi jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit 
elettroniku tal-Internet jew kwalunkwe 
dikjarazzjoni jew imġiba oħra li f’dan il-
kuntest tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni 
tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar propost 
tad-dejta personali tiegħu. Is-silenzju jew 
in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma 
għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-
kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’ 
pproċessar kollha li jsiru għall-istess għan 
jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett 
għandu jingħata wara talba elettronika, it-
talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma 
toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-
servizz li qiegħda tiġi pprovduta għalih.

Or. fr

Emenda 107
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur 
fl-Unjoni għandu jkun stabbilit skont 
kriterji oġġettivi u għandu jimplika l-
eżerċizzju reali u effettiv ta’ attivitajiet ta’ 
ġestjoni li jiddeterminaw id-deċiżjonijiet 

(27) L-istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur
jew ta’ proċessur fl-Unjoni, inkluż 
kontrollur li huwa wkoll proċessur,
għandu jkun stabbilit skont kriterji 
oġġettivi u għandu jimplika l-eżerċizzju 
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ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet 
u l-mezzi tal-ipproċessar permezz ta’ 
arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju 
m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-
ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’ 
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbilment ewlieni. L-
istabbilment ewlieni tal-proċessur għandu 
jkun il-post fejn tinsab l-amministrazzjoni 
ċentrali fl-Unjoni.

reali u effettiv ta’ attivitajiet ta’ ġestjoni li
jiddeterminaw id-deċiżjonijiet ewlenin 
dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-
mezzi tal-ipproċessar permezz ta’ 
arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju 
m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-
ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’ 
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbiliment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbiliment ewlieni. L-
istabbiliment ewlieni tal-proċessur li 
mhuwiex ukoll kontrollur għandu jkun il-
post fejn tinsab l-amministrazzjoni ċentrali 
fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ kontrollur li huwa wkoll proċessur, ma tantx jagħmel sens li jiġu applikati testijiet 
differenti biex ikun iddeterminat liema regolatur għandu l-awtorità fuq l-organizzazzjoni.  
Din l-emenda tiżgura li tali kontrolluri jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-punt uniku ta’ 
servizz.

Emenda 108
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur 
fl-Unjoni għandu jkun stabbilit skont 
kriterji oġġettivi u għandu jimplika l-
eżerċizzju reali u effettiv ta’ attivitajiet ta’ 
ġestjoni li jiddeterminaw id-deċiżjonijiet 
ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet 
u l-mezzi tal-ipproċessar permezz ta’ 
arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju 
m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-
ipproċessar tad-dejta personali jsirx 

(27) L-istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur 
fl-Unjoni għandu jkun stabbilit skont 
kriterji oġġettivi u għandu jimplika l-
eżerċizzju reali u effettiv ta’ attivitajiet ta’ 
ġestjoni li jiddeterminaw id-deċiżjonijiet 
ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet 
u l-mezzi tal-ipproċessar permezz ta’ 
arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju 
m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-
ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
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effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’ 
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbilment ewlieni. L-
istabbilment ewlieni tal-proċessur għandu 
jkun il-post fejn tinsab l-amministrazzjoni 
ċentrali fl-Unjoni.

effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’ 
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbiliment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbiliment ewlieni. “L-
istabbiliment ewlieni tal-kontrollur” 
tfisser il-post fl-Unjoni fejn tiġi deċiża l-
politika fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta 
personali, filwaqt li titqies l-influwenza 
dominanti ta’ dan l-istabbiliment fuq l-
oħrajn l-aktar fil-każ ta’ grupp ta’ impriżi, 
fl-implimentazzjoni tar-regoli marbuta 
mal-protezzjoni tad-dejta personali jew 
tar-regoli rilevanti għall-protezzjoni tad-
dejta. “L-istabbiliment ewlieni tal-
proċessur” għandu jkun il-post fejn tinsab 
l-amministrazzjoni ċentrali fl-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kemm l-awtoritajiet tal-kontroll kif ukoll il-KEPD jitolbu wkoll preċiżjoni fid-definizzjoni tal-
istabbiliment ewlieni, l-aktar fl-ipotesi ta’ gruppi ta’ impriżi li joperaw f’diversi Stati Membri. 
Dan il-kunċett hu essenzjali għad-determinazzjoni tal-awtorità kompetenti.

Emenda 109
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali. 
Sabiex ikun stabbilit jekk individwu 
huwiex minorenni, dan ir-Regolament 
għandu jassumi d-definizzjoni stabbilita 
mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal 

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
huma konsumaturi vulnerabbli. Sabiex 
ikun stabbilit jekk individwu huwiex 
minorenni, dan ir-Regolament għandu 
jassumi d-definizzjoni stabbilita mill-
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tan-Nazzjonijiet Uniti. Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-
Nazzjonijiet Uniti. B’mod partikolari, 
għandha tintuża lingwa tajba għat-tfal 
biex ikun żgurat id-dritt tal-kunsens għal 
tfal li għandhom ’il fuq minn 13-il sena.

Or. en

Emenda 110
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali għandu jkun legali, ġust u 
trasparenti fir-rigward tal-individwi 
kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi 
speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-
dejta għandhom ikunu espliċiti u leġittimi 
u stabbiliti meta tinġabar id-dejta. Id-dejta 
għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata 
għall-minimu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalihom id-dejta qiegħda tkun 
ipproċessata; dan jeħtieġ b’mod partikolari
li jiġi żgurat li d-dejta miġbura ma tkunx 
eċċessiva u li l-perjodu li matulu ser tkun 
maħżuna d-dejta jkunu strettament 
limitati. Id-dejta personali għandha tkun 
ipproċessata biss jekk l-għan tal-
ipproċessar ma setax jintlaħaq mod ieħor. 
Għandu jittieħed kull pass raġonevoli 
sabiex ikun żgurat li d-dejta personali li ma 
tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. 
Sabiex ikun assigurat li d-dejta ma tibqax 
miżmuma għal aktar żmien minn kemm 
meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal 
reviżjoni kultant żmien.

(30) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali għandu jkun legali, ġust u 
trasparenti fir-rigward tal-individwi 
kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi 
speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-
dejta għandhom ikunu espliċiti u leġittimi 
u stabbiliti meta tinġabar id-dejta. Id-dejta 
għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata 
għall-minimu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalihom id-dejta qiegħda tkun 
ipproċessata; dan jeħtieġ li jiġi żgurat li d-
dejta miġbura ma tkunx eċċessiva u li l-
perjodu li matulu ser tkun maħżuna d-dejta
mhuwiex itwal minn dak li huwa 
neċessarju għall-għanijiet li għalihom 
qiegħda tiġi pproċessata d-dejta personali. 
Id-dejta personali għandha tkun 
ipproċessata biss jekk l-għan tal-
ipproċessar ma setax jintlaħaq mod ieħor. 
Għandu jittieħed kull pass raġonevoli 
sabiex ikun żgurat li d-dejta personali li ma 
tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. 
Sabiex ikun assigurat li d-dejta ma tibqax 
miżmuma għal aktar żmien minn kemm 
meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal 
reviżjoni kultant żmien. Meta issir 
valutazzjoni tad-dejta minima neċessarja 
għall-għanijiet li għalihom qiegħda tiġi 
pproċessata d-dejta, għandha tingħata 
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kunsiderazzjoni għall-obbligi ta’ 
leġiżlazzjoni oħrajn li jeħtieġu li tiġi 
pproċessata dejta komprensiva meta użata 
għall-prevenzjoni u d-detezzjoni tal-frodi, 
il-konferma tal-identità u/jew id-
determinazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tiċċara l-obbligi tal-kontrolluri li jissorveljaw id-dejta 
minima neċessarja u l-perjodi ta’ ħażna. B’mod addizzjonali, din l-emenda tfittex li tiżgura 
konsistenza tal-lingwa ta’ din il-premessa ma’ dik inkluża fl-Artikolu 5(e). L-emenda tfittex 
ukoll li tarmonizza r-Regolament ma’ leġiżlazzjoni eżistenti, bħalma huma d-Direttiva dwar 
il-Kreditu għall-Konsumatur u l-Ftehimiet ta’ Kreditu għall-Proprjetà Residenzjali, u prattika 
tajba eżistenti, li jeħtieġu valutazzjoni komprensiva tas-sitwazzjoni finanzjarja ta’ konsumatur 
permezz ta’ valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja.

Emenda 111
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali għandu jkun legali, ġust u 
trasparenti fir-rigward tal-individwi 
kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi 
speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-
dejta għandhom ikunu espliċiti u leġittimi 
u stabbiliti meta tinġabar id-dejta. Id-dejta 
għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata 
għall-minimu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalihom id-dejta qiegħda tkun 
ipproċessata; dan jeħtieġ b’mod partikolari 
li jiġi żgurat li d-dejta miġbura ma tkunx 
eċċessiva u li l-perjodu li matulu ser tkun 
maħżuna d-dejta jkunu strettament limitati.
Id-dejta personali għandha tkun 
ipproċessata biss jekk l-għan tal-
ipproċessar ma setax jintlaħaq mod ieħor.
Għandu jittieħed kull pass raġonevoli 

(30) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali għandu jkun legali, ġust u 
trasparenti fir-rigward tal-individwi 
kkonċernati. B’mod partikolari, l-objettivi 
speċifiċi li għalihom tiġi pproċessata d-
dejta għandhom ikunu espliċiti u leġittimi 
u stabbiliti meta tinġabar id-dejta. Id-dejta 
għandha tkun adegwata, rilevanti u limitata 
għall-minimu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalihom id-dejta qiegħda tkun 
ipproċessata; dan jeħtieġ b’mod partikolari 
li jiġi żgurat li d-dejta miġbura ma tkunx 
eċċessiva u li l-perjodu li matulu ser tkun 
maħżuna d-dejta jkun strettament limitat. 
Għandu jittieħed kull pass raġonevoli 
sabiex ikun żgurat li d-dejta personali li ma 
tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. 
Sabiex ikun assigurat li d-dejta ma tibqax 
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sabiex ikun żgurat li d-dejta personali li ma 
tkunx eżatta tiġi rettifikata jew imħassra. 
Sabiex ikun assigurat li d-dejta ma tibqax 
miżmuma għal aktar żmien minn kemm 
meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal 
reviżjoni kultant żmien.

miżmuma għal aktar żmien minn kemm 
meħtieġ, il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
limiti ta’ żmien għat-tħassir jew għal 
reviżjoni kultant żmien.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ adegwatezza u ta’ pertinenza u ta’ nuqqas ta’ eċċess tad-dejta miġbura għall-
objettivi ta’ pproċessar jagħtu garanziji ta’ livell għoli ħafna u pertinenti għall-persuni 
kkonċernati. Din hija l-formulazzjoni tad-Direttiva 95/46. Il-prinċipju tal-"minimizzazzjoni 
tad-dejta” miġbura jagħmilha diffiċli ħafna għall-impriżi li jindirizzaw b’mod personalizzat u 
mmirat lill-klijenti tagħhom, anke jekk dawn tal-aħħar mhumiex kontra dan.

Emenda 112
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex l-ipproċessar ikun legali, id-
dejta personali għandha tkun ipproċessata 
fuq il-bażi tal-kunsens tal-persuna 
kkonċernata jew xi bażi leġittima oħra, 
stabbilita mil-liġi, jew f’dan ir-Regolament 
jew f’liġi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat 
Membru kif imsemmi f’dan ir-Regolament.

(31) Sabiex l-ipproċessar ikun legali, id-
dejta personali għandha tkun ipproċessata 
fuq waħda mill-bażijiet leġittimi stabbiliti
mil-liġi, jew f’dan ir-Regolament jew f’liġi 
oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru kif 
imsemmi f’dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-kunsens m’għandux jiġi kkunsidrat bħala r-regola ġenerali fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali iżda rriservat għal dawk il-kuntesti fejn il-
kunsens huwa adattat u f’ċirkostanzi fejn jista’ verament jingħata b’mod liberu.

Emenda 113
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, 
għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma 
jipprovdix bażi legali valida meta l-
individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina 
u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ 
jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr 
ħsara.

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, 
għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma 
jipprovdix bażi legali valida meta l-
individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina 
u libera u sussegwentement ma jkunx jista’ 
jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr 
ħsara. B’mod simili, il-kunsens 
m’għandux jipprovdi bażi legali għall-
ipproċessar tad-dejta meta s-suġġett tad-
dejta m’għandux aċċess differenti għal 
servizzi ekwivalenti. Konfigurazzjonijiet 
awtomatiċi bħalma huma l-kaxxi 
mmarkati minn qabel, is-silenzju, jew is-
sempliċi użu ta’ servizz ma jimplikawx 
kunsens.

Or. en

Emenda 114
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Il-kunsens jista’ jintuża bħala bażi 
leġittima għall-ipproċessar biss meta s-
suġġetti tad-dejta jistgħu jipprovdu u 
jirrevokaw il-kunsens tagħhom b’mod 
sinifikanti. F’każijiet oħra, il-kontrolluri 
tad-dejta għandhom jiżguraw l-
ipproċessar ġust u regolari tad-dejta 
personali fuq raġunijiet leġittimi oħra. Il-
ksib ta’ kunsens infurmat b’mod espliċitu 
jista’ jġorr spejjeż għolja għall-individwi. 
Il-kunsens jista’ ma jkunx l-aktar mezz 
mixtieq għal-leġitimizzazzjoni tal-
ipproċessar tad-dejta personali. L-użu tal-
kunsens għandu jkun riservat għall-
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kuntesti li joħolqu riskju għall-individwi 
u/jew sitwazzjonijiet fejn l-ipproċessar 
tad-dejta personali jikser id-drittijiet ta’ 
individwu għall-protezzjoni u l-privatezza 
tad-dejta. Meta jiġi użat f’kuntesti mhux 
xierqa, il-kunsens jitlef il-valur tiegħu u 
jqiegħed piż mhux neċessarju fuq is-
suġġett tad-dejta. Il-kunsens mhuwiex 
ġustifikazzjoni xierqa meta l-ipproċessar 
huwa neċessarju għal servizz li jkun talab 
l-utent jew meta suġġetti ma jistgħux 
jirrifjutaw kunsens mingħajr ma jħallu 
impatt fuq is-servizz sottostanti mitlub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reġim prominenti eċċessiv ta’ notifika u kunsens jista’ jdgħajjef il-privatezza meta jiġi użat 
ħafna jew użat barra mill-kuntest, b’mod partikolari fis-servizzi onlajn. Fejn il-kunsens huwa 
neċessarju, għandu jkun speċifiku, infurmat u sinifikanti, u fejn użat barra dak il-kuntest jitlef 
il-valur u r-rwol tiegħu fil-kuntesti kollha fir-rigward li jiżgura trasparenza, għażla u kontroll 
sinifikanti għas-suġġetti tad-dejta.

Emenda 115
Morten Løkkegaard

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-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. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista' timponi obbligu 

(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. 
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. Madankollu, żbilanċ bejn il-
kontrollur u s-suġġett tad-dejta mhuwiex 
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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.

problema fejn il-liġi tal-Unjoni jew l-Istat 
Membru għamlet il-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta kundizzjoni speċifika għal tip 
speċifiku ta’ pproċessar tad-dejta 
personali jew sett ta’ operazzjonijiet ta’ 
pproċessar.

Or. en

Emenda 116
Christian Engström

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-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. 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 jew;
-fejn il-proċessur jew il-kontrollur 
qiegħed f’pożizzjoni dominanti tas-suq fir-
rigward tal-prodotti jew serviżżi offruti lis-
suġġett tad-dejta jew;
-fejn il-kontrollur huwa awtorità 



PE500.411v01-00 26/221 AM\917991MT.doc

MT

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 117
Rafał Trzaskowski

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-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. 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 għandu jingħata b’mod 
liberu u s-suġġett tad-dejta m’għandux 
ikun sfurzat li jagħti kunsens għall-
ipproċessar tad-dejta tiegħu, speċjalment
meta jkun hemm żbilanċ sinifikanti bejn
suġġett tad-dejta u kontrollur. Dan jista’ 
jkun 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. Madankollu, meta l-għan tal-
ipproċessar tad-dejta huwa fl-interess tas-
suġġett tad-dejta u s-suġġett tad-dejta 
sussegwentement jista’ jirtira l-kunsens 
mingħajr detriment, il-kunsens għandu 
jipprovdi raġuni legali valida għall-
ipproċessar.

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 
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awtomatikament, filwaqt li jittieħed kont 
tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni għandha tassigura li s-suġġett tad-dejta jkollu għażla ġenwina u libera u 
sussegwentement jista’ jirtira l-kunsens jew joġġezzjona għal ipproċessar ulterjuri fi 
kwalunkwe sitwazzjoni. M’għandhiex iċċaħħad persuni fiżiċi mill-possibbiltà li jaqblu mal-
ipproċessar tad-dejta, speċjalment meta qiegħda fil-għan li huwa għall-benefiċċju tagħhom 
(pereżempju, l-offerta ta’ assigurazzjoni mill-impjegatur). Ir-regolament m’għandux jassumi 
li huwa impossibbli li taqbel b’mod liberu mal-ipproċessar tad-dejta fir-relazzjoni tal-
impjieg.

Emenda 118
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Recital 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Meta d-dejta personali, ipproċessata 
abbażi tal-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
hija neċessarja għall-provvediment ta’ 
servizz, l-irtirar tal-kunsens jista’ 
jikkostitwixxi r-raġuni għall-waqfien ta’ 
kuntratt mill-fornitur tas-servizz. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għas-
servizzi li huma pprovduti bla ħlas lill-
konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. 
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Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Emenda 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-interessi leġittimi ta’ kontrollur
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar, għal 
raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom u mingħajr ħlas. 
Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-
kontrollur għandu jkun obbligat li 
jinforma espliċitament lis-suġġett tad-dejta 
dwar l-interessi leġittimi segwiti u dwar id-
dritt li joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li 
jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. 
Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-
leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali 
għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

(38) L-interessi leġittimi ta’ persuna
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar, għal 
raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni 
partikolari tiegħu u mingħajr ħlas. Sabiex 
tkun żgurata t-trasparenza, il-kontrollur jew 
it-terzi persuni li tintbagħtilhom id-dejta 
għandhom ikunu obbligati li jinformaw
espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-
interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li 
joġġezzjona, u jkunu obbligati wkoll li 
jiddokumentaw dawn l-interessi leġittimi. 
Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-
leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali 
għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-relatur qed jipproponi li tinżamm il-formulazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE. Huwa jfakkar li 
r-regolament ma jirrigwardax biss id-dinja diġitali iżda jkun japplika wkoll għall-attivitajiet 
offlajn. Għall-finanzjament tal-attivitajiet tagħhom, ċerti setturi, bħal dak tal-pubblikazzjoni 
tal-ġurnali, jeħtieġu li jutilizzaw sorsi esterni biex jikkuntattjaw abbonati ġodda potenzjali.
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Emenda 120
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-interessi leġittimi ta’ kontrollur 
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar, għal 
raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom u mingħajr ħlas. 
Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-
kontrollur għandu jkun obbligat li jinforma 
espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-
interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li 
joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li 
jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. 
Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-
leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali 
għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

(38) L-interessi leġittimi ta’ kontrollur 
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar bla ħlas. 
Interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
jistgħu jinkludu: marketing dirett tal-
oġġetti u s-servizzi tal-kontrollur, infurzar 
tad-dikjarazzjonijiet tal-kontrollur u li tiġi 
żgurata s-sigurtà tas-sistema, in-netwerk 
u l-informazzjoni. Meta s-suġġett tad-
dejta jirtira l-kunsens tiegħu jew tagħha, 
il-kontrollur għandu jingħata permess 
ukoll li jirrifjuta forniment ulterjuri ta’ 
servizzi jekk l-ipproċessar huwa 
neċessarju minħabba n-natura tas-servizz 
jew il-funzjonament tas-sistema ta’ mili.
Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-
kontrollur għandu jkun obbligat li jinforma 
espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-
interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li 
joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li 
jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. 
Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-
leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali 
għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għall-iskop ta’ ħolqien ta’ ċertezza legali fis-Suq Intern għandu jkun iċċarat fit-test liema tip 
ta’ attività tista’ titqies bħala interess leġittimu tal-kontrollur. Il-marketing dirett huwa 
għodda li tippermetti l-kumpaniji li jtejbu wkoll l-offerta u s-servizz tagħhom għall-benefiċċju 
tal-konsumatur, li jżomm id-dritt li joġġezzjona u d-dritt li jiġi infurmat.

Emenda 121
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika. 
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor 
jew għandu jibbaża l-ipproċessar fuq bażi 
leġittima oħra għall-ipproċessar legali, 
b’mod partikolari fejn ipprovdut mil-liġi 
tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li l-
kontrollur huwa soġġett għalih. Fi 
kwalunkwe każ, l-applikazzjoni b’mod 
partikolari tal-prinċipji stabbiliti minn dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari l-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar 
dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu 
żgurati.

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ 
storja, statistika jew riċerka xjentifika. 
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jibbaża l-ipproċessar 
fuq bażi leġittima oħra għall-ipproċessar 
legali, b’mod partikolari fejn ipprovdut 
mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat 
Membru li l-kontrollur huwa soġġett 
għalih. Fi kwalunkwe każ, l-applikazzjoni 
b’mod partikolari tal-prinċipji stabbiliti 
minn dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari l-informazzjoni lis-suġġett tad-
dejta dwar dawk l-għanijiet ulterjuri 
għandhom ikunu żgurati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsens huwa bażi leġittima iżda m’għandux jingħata prijorità fuq bażi leġittimi oħra biex 
ikun inkoraġġut l-użu tiegħu fejn mhux neċessarju.
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Emenda 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) B’mod ġenerali, l-armonizzazzjoni 
tal-liġi tal-Unjoni fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta m’għandhiex tneħħi 
l-possibbiltà tal-Istati Membri li 
jipprattikaw leġiżlazzjoni speċifika għas-
settur, fost l-oħrajn fil-qasam tar-riċerka 
bbażata fuq ir-reġistri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas legali attwali dwar il-protezzjoni tad-dejta fl-UE, id-direttiva 95/46/KE, jagħti lill-
Istati Membri livelli varji ta’ libertà biex jadattaw il-leġiżlazzjoni tal-UE għaċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Emenda 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 40b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40b) L-ipproċessar tad-dejta personali 
miġbura għal għan ieħor tista’ tiġi 
magħmula disponibbli għar-riċerka 
xjentifika pubblika meta tista’ tiġi 
ddokumentata rilevanza xjentifika tal-
ipproċessar tad-dejta miġbura. Għandha 
titqies il-privatezza b’intenzjoni meta dejta 
tiġi magħmula disponibbli għar-riċerka 
xjentifika pubblika.

Or. en
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Emenda 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Id-deroga mill-projbizzjoni fuq l-
ipproċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ dejta 
għandha tkun permessa wkoll jekk issir bil-
liġi, u soġġett għal salvagwardji xierqa, 
sabiex tkun protetta dejta personali u 
drittijiet fundamentali oħra, fejn raġunijiet 
ta’ interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u 
b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, 
inkluża s-saħħa pubblika u l-protezzjoni 
soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-
saħħa, speċjalment sabiex tkun żgurata l-
kwalità u l-kost-effikaċja tal-proċeduri 
użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji 
u servizzi fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-
saħħa, jew għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika.

(42) Id-deroga mill-projbizzjoni fuq l-
ipproċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ dejta 
għandha tkun permessa wkoll jekk issir bil-
liġi, u soġġett għal salvagwardji xierqa, 
sabiex tkun protetta dejta personali u 
drittijiet fundamentali oħra, fejn raġunijiet 
ta’ interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u 
b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, 
inkluża s-saħħa pubblika u l-protezzjoni 
soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi ta’ kura tas-
saħħa, inkluża informazzjoni mibgħuta 
permezz ta’ messaġġi b’test elettroniċi jew 
posta elettronika lil pazjenti dwar 
appuntamenti fi sptarijiet jew kliniċi,
speċjalment sabiex tkun żgurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa, 
jew għal għanijiet ta’ storja, statistika u 
riċerka xjentifika.

Or. en

Emenda 125
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b’mod partikolari bl-
eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-
objettivi tagħha, iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt 
ta’ aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b’mod partikolari bl-
eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-
objettivi tagħha, tal-kriterji u/jew l-obbligi 
legali li jippermettu li jiġi determinat iż-
żmien kemm se ddum maħżuna d-dejta, 
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dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar 
mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat ukoll jekk humiex 
obbligati li jipprovdu d-dejta u dwar il-
konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux
dik id-dejta.

dwar l-eżistenza tad-dritt ta’ aċċess, 
rettifika jew tħassir u dwar id-dritt li
jressaq ilment. Fejn id-dejta tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat ukoll jekk huwiex 
obbligat li jipprovdi d-dejta u dwar il-
konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdix
dik id-dejta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex possibbli li jkun magħruf bil-quddiem iż-żmien kemm se ddum maħżuna d-dejta 
personali, billi dan iż-żmien jista' jkun marbut ma' obbligi legali speċifiċi.

Emenda 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b’mod partikolari bl-
eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-
objettivi tagħha, iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt 
ta’ aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-
dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar 
mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat ukoll jekk humiex 
obbligati li jipprovdu d-dejta u dwar il-
konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux
dik id-dejta.

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b’mod partikolari bl-
eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-
objettivi tagħha, bil-kriterji li jippermettu 
li jiġi determinat iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta għal kull skop, dwar l-
eżistenza tad-dritt ta’ aċċess, rettifika jew 
tħassir u dwar id-dritt li jressaq ilment. 
Fejn id-dejta tinġabar mis-suġġett tad-
dejta, is-suġġett tad-dejta għandu jkun 
informat ukoll jekk huwiex obbligat li 
jipprovdi d-dejta u dwar il-konsegwenzi, 
f’każijiet li ma jipprovdix dik id-dejta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex dejjem possibbli li jiġi determinat bi preċiżjoni ż-żmien eżatt kemm se ddum 
maħżuna d-dejta personali, l-aktar fil-każ li tinżamm għal objettivi differenti.
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Emenda 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar
dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal
liema perjodu, liema riċevituri jirċievu d-
dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li għaddejja 
mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, 
għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’ 
profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-
ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux 
jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ 
oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew 
proprjetà intellettwali u b’mod partikolari 
d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. 
Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-
kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-
informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-
suġġett tad-dejta.

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar
dwarha, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, il-
kriterji li jippermettu li jiġi determinat iż-
żmien kemm se ddum maħżuna għal
kwalunkwe objettiv, liema riċevituri 
jirċievu d-dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li 
għaddejja mill-ipproċessar u x’jistgħu 
jkunu, għallinqas meta bbażata fuq it-
tfassil ta’ profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-
ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux 
jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’ 
oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew 
proprjetà intellettwali u b’mod partikolari 
d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. 
Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-
kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-
informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-
suġġett tad-dejta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex dejjem possibbli li jiġi determinat bi preċiżjoni ż-żmien eżatt kemm se ddum 
maħżuna d-dejta personali, l-aktar fil-każ li tinżamm għal objettivi differenti.

Emenda 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Sabiex isaħħu aktar il-kontroll fuq 
id-dejta tagħhom u d-dritt tagħhom għall-
aċċess, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt, fejn id-dejta personali 
tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u 
f’format strutturat u użat b’mod komuni, 
li jiksbu kopja tad-dejta dwarhom 
f’format elettroniku użat komunement. Is-
suġġett tad-dejta għandu jitħalla wkoll 
jittrasmetti dik id-dejta, li kien ipprovda, 
minn applikazzjoni awtomatizzata, bħal 
netwerk soċjali, għal oħra. Dan għandu 
japplika meta s-suġġett tad-dejta pprovda 
d-dejta lis-sistema ta’ pproċessar 
awtomatizzata, abbażi tal-kunsens tiegħu 
jew fit-twettiq ta’ kuntratt.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-persuni kkonċernati għandhom id-dritt ta’ aċċess ikkonferit bl-Artikolu 15. Id-dritt ta’ 
aċċess jagħti lil kull persuna kkonċernata d-dritt li tikseb komunikazzjoni tad-dejta personali 
li hi soġġetta għall-ipproċessar. L-Artikolu 18 li jippermetti lill-persuni kkonċernati jiksbu 
kopja tad-dejta tagħhom, ma jwettaq ebda titjib fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta personali 
taċ-ċittadini u joħloq taħwid rigward il-kamp ta’ applikazzjoni eżatt tad-dritt tal-aċċess li hu 
dritt ewlieni.

Emenda 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Għandha tiġi stabbiliti r-
responsabbiltà komprensiva tal-kontrollur 
għal kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali li jitwettaq mill-kontrollur jew 
f’isem il-kontrollur. B’mod partikolari, il-

(60) Għandha tiġi stabbilita r-
responsabbiltà ġenerali tal-kontrollur għal 
kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali li 
jitwettaq mill-kontrollur jew f’isem il-
kontrollur. B’mod partikolari, il-kontrollur 
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kontrollur għandu jiżgura u jkun obbligat li 
juri l-konformità ta’ kull operazzjoni ta’ 
pproċessar ma’ dan ir-Regolament.

għandu jiżgura u jkun obbligat li juri l-
konformità ta’ kull operazzjoni ta’ 
pproċessar ma’ dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-dejta personali; għandu jitwaqqaf b’mod espliċitu prinċipju 
ġenerali tar-responsabbiltà tal-kontrollur.

Emenda 130
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Dan ir-Regolament jinkoraġġixxi l-
intrapriżi biex jiżviluppaw programmi 
interni li jidentifikaw l-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji 
speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, l-
ambitu jew l-għanijiet tagħhom, u biex 
jistabbilixxu salvagwardji xierqa ta’ 
privatezza u jiżviluppaw soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ privatezza b’intenzjoni u 
tekniki li jtejbu l-privatezza. L-intrapriżi li 
jistgħu juru pubblikament li inkorporaw 
il-kontabbiltà tal-privatezza ma jeħtiġux 
ukoll l-applikazzjoni tal-mekkaniżmi 
addizzjonali ta’ sorveljanza ta’ 
konsultazzjoni minn qabel u ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja t-test ma’ approċċ li fih il-kontabbiltà hija proċess alternattiv li 
jinċentiva b’mod xieraq prattiċi organizzazzjonali tajba. Tali allinjament imexxi wkoll il-piż 
tal-ispejjeż ta’ konformità u assigurazzjoni fuq is-suq u mhux fuq il-baġit pubbliku.
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Emenda 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Il-prinċipju tal-protezzjoni tad-dejta 
b’intenzjoni jeħtieġ li l-protezzjoni tad-
dejta tkun inkorporata fiċ-ċiklu kollu tal-
ħajja tat-teknoloġija, mill-istadju kmieni 
ħafna ta’ intenzjoni, sal-iskjerament, l-
użu u r-rimi finali tagħhom. Il-prinċipju 
ta’ protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku jeħtieġ li konfigurazzjonijiet 
ta’ privatezza fuq servizzi u prodotti 
għandhom awtomatikament 
jikkonformaw mal-prinċipji ġenerali tal-
protezzjoni tad-dejta, bħalma huma l-
minimizzazzjoni tad-dejta u l-limitazzjoni 
tal-iskop.

Or. en

Emenda 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll ir-
responsabbiltà tal-kontrolluri u l-
proċessuri, ukoll fir-rigward tas-
sorveljanza minn u l-miżuri ta’ awtoritajiet 
ta’ superviżjoni, titlob attribuzzjoni ċara 
tar-responsabbiltajiet taħt dan ir-
Regolament, inkluż fejn kontrollur 
jistabbilixxi l-objettivi, il-kundizzjonijiet u 
l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ 
kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ 

(62) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll ir-
responsabbiltà tal-kontrolluri u l-
proċessuri, ukoll fir-rigward tas-
sorveljanza minn u l-miżuri ta’ awtoritajiet 
ta’ superviżjoni, titlob attribuzzjoni ċara 
tar-responsabbiltajiet taħt dan ir-
Regolament, inkluż fejn kontrollur 
jistabbilixxi l-objettivi, il-kundizzjonijiet u 
l-mezzi tal-ipproċessar flimkien ma’ 
kontrolluri oħra jew meta operazzjoni ta’ 
pproċessar titwettaq f’isem kontrollur. Fil-
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pproċessar titwettaq f’isem kontrollur. każ ta’ responsabbiltà in solidum, il-
proċessur li jkun għamel tajjeb għall-
ħsara li tkun saret lill-persuna 
kkonċernata jista’ jirrikorri għand il-
kontrollur biex jitlob ir-rimborż, jekk ikun 
mexa skont l-att legali li jorbtu ma’ dan 
tal-aħħar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċessur huwa definit bħala dak li jaġixxi f’isem il-kontrollur. Konsegwentement, meta l-
proċessur jirrispetta b’attenzjoni l-istruzzjonijiet li jingħatawlu, ksur tad-dejta personali 
għandha tiġi imputata lill-kontrollur u mhux lill-proċessur, xorta bla ma jiġi affettwat id-dritt 
għar-rimunerazzjoni tal-persuna kkonċernata.

Emenda 133
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jiddokumenta kull operazzjoni ta’ 
pproċessar. Kull kontrollur u proċessur 
għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-
dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, 
sabiex tkun tista’ sservi għas-sorveljanza
ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jżomm informazzjoni rilevanti 
dwar il-kategoriji prinċipali ta’ pproċessar
imwettaq. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi format uniformi għad-
dokumentazzjoni ta’ din l-informazzjoni 
madwar l-UE. Kull kontrollur u proċessur 
għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-
dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, 
sabiex tkun tista’ tassisti l-awtorità 
superviżorja fl-evalwazzjoni tal-
konformità ta’ dawn il-kategoriji 
prinċipali ta’ pproċessar ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni effettiva tad-dejta teħtieġ li l-organizzazzjonijiet ikollhom komprensjoni 
ddokumentata biżżejjed tal-attivitajiet ta’ pproċessar tad-dejta tagħhom.  Madankollu, il-
manutenzjoni tad-dokumentazzjoni għall-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar hija ta’ piż 
sproporzjonat. L-għan tad-dokumentazzjoni għandu jkun li tgħin il-kontrolluri u l-proċessuri 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom u mhux biex tissodisfa bżonnijiet burokratiċi.

Emenda 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jiddokumenta kull operazzjoni ta’ 
pproċessar. Kull kontrollur u proċessur 
għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-
dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, 
sabiex tkun tista’ sservi għas-sorveljanza 
ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jiddokumenta kull sistema u 
proċedura ta’ pproċessar ta]t ir-
responsabbiltà tiegħu. Kull kontrollur u 
proċessur għandu jkun obbligat li 
jikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
jagħmel din id-dokumentazzjoni 
disponibbli meta tintalab, sabiex tkun tista’ 
sservi għas-sorveljanza ta’ dawn l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.
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Emenda 135
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika 
l-ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni 
mingħajr dewmien żejjed u, fejn possibbli, 
fi żmien 24 siegħa. Meta dan ma jkunx 
jista’ jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-
notifika għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi 
, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta
għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur li 
jista’ jaffettwa ħażin ħafna l-protezzjoni 
tad-dejta personali jew tal-ħajja privata 
tal-individwu kkonċernat, il-kontrollur 
għandu jinnotifika l-ksur lill-awtorità ta’ 
superviżjoni mingħajr dewmien żejjed u, 
fejn possibbli, fi żmien 24 siegħa. Meta 
dan ma jkunx jista’ jinkiseb fi żmien 24 
siegħa, in-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn spjegazzjoni għar-
raġunijiet tad-dewmien. L-individwi li d-
dejta personali tagħhom tista’ tkun 
affettwata ħażin mill-ksur għandhom jiġu 
nnotifikati mingħajr dewmien bla bżonn 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-
prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur għandu 
jitqies li jista’ jipperikola serjament il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-
privatezza ta’ suġġett tad-dejta meta dan 
ikun jista’ jwassal, pereżempju, għal serq 
ta’ identità jew frodi, ħsara fiżika, 
umiljazzjoni sinifikanti jew ħsara għar-
reputazzjoni. In-notifika għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali kif ukoll rakkomandazzjonijiet 
lill-individwu kkonċernat biex jitnaqqsu l-
effetti negattivi potenzjali. In-notifiki lis-
suġġetti tad-dejta għandhom isiru malajr 
kemm jista’ jkun raġonevolment fattibbli, u 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtorità ta’ 
superviżjoni u b’mod li jirrispetta l-gwida 
mogħtija minnha jew minn awtoritajiet
kompetenti oħra (eż. awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi). Pereżempju, l-opportunità 
għal suġġetti tad-dejta li jnaqqsu riskju 
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simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

immedjat ta’ ħsara, issejjaħ għal notifika 
immedjata tas-suġġetti tad-dejta filwaqt li 
l-ħtieġa li jiġu implimentati miżuri xierqa 
kontra ksur simili jew kontinwu tista’ 
tiġġustifika dewmien itwal.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-obbligu tan-nofitika tal-ksura ta’ dejta personali ma għandux jistabbilixxi restrizzjonijiet 
amministrattivi sproporzjonati fuq il-kontrolluri, u għandu jħallilhom il-possibbiltà li 
jirreaġixxu malajr u b’mod effikaċi billi jikkonċentraw bi prijorità fuq ir-riżoluzzjoni tal-
problema. Għalhekk dan għandu jiġi limitat għall-każijiet li jistgħu jipperikolaw serjament il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-ħajja privata tal-individwu kkonċernat (ara l-Premessa 
67).

Emenda 136
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr 
dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien 
24 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ 
jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr 
dewmien żejjed. Meta dan ma jkunx jista’ 
jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi
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pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi
, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien m’għandux ikun iffissat fil-liġi – dan għandu jiddependi fuq il-
kumplessitajiet operazzjonali u tekniċi speċifiċi, u l-proċessi investigattivi u forensiċi li huma 
meħtieġa, biex jinfthiemu n-natura u l-firxa ta’ kwalunkwe inċident partikolari. Il-liġi 
għandha tinsisti li tali inċidenti jiġu ttrattati bl-akbar urġenza u li r-rekwiżit ta’ ‘dewmien 
eċċessiv’ jagħti enfasi biżżejjed, filwaqt li tinżamm il-flessibbiltà pragmatika.

Emenda 137
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur li 
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bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika 
l-ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni 
mingħajr dewmien żejjed u, fejn possibbli, 
fi żmien 24 siegħa. Meta dan ma jkunx 
jista’ jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-
notifika għandha tkun akkumpanjata 
minn spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-
dewmien. L-individwi li d-dejta personali 
tagħhom tista’ tkun affettwata ħażin mill-
ksur għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi
, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara għar-reputazzjoni. L-individwi li d-
dejta personali tagħhom tista’ tkun 
affettwata ħażin mill-ksur għandhom jiġu 
nnotifikati mingħajr dewmien bla bżonn 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-
prekawzjonijiet meħtieġ. In-notifiki lis-
suġġetti tad-dejta għandhom jsiru malajr 
kemm jista’ jkun raġonevolment fattibbli, u 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtorità ta’ 
superviżjoni u b’mod li jirrispetta l-gwida 
mogħtija minnha jew minn awtoritajiet
rilevanti oħra (eż. awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi). Pereżempju, l-opportunità għal 
suġġetti tad-dejta li jnaqqsu riskju 
immedjat ta’ ħsara, issejjaħ għal notifika 
immedjata tas-suġġetti tad-dejta filwaqt li 
l-ħtieġa li jiġu implimentati miżuri xierqa 
kontra ksur simili jew kontinwu tista’ 
tiġġustifika dewmien itwal.

jista’ jaffettwa b’mod sinifikanti lill-
individwu kkonċernat, il-kontrollur 
għandu jinnotifika l-ksur lill-awtorità ta’ 
superviżjoni mingħajr dewmien żejjed. L-
individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin b’mod 
sinifikanti mill-ksur għandhom jiġu 
nnotifikati mingħajr dewmien bla bżonn 
sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-
prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur għandu 
jitqies li jaffettwa ħażin b’mod sinifikanti 
d-dejta personali jew il-privatezza ta’ 
suġġett tad-dejta meta dan ikun jista’ 
jwassal, pereżempju, għal serq ta’ identità 
jew frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni 
sinifikanti jew ħsara għar-reputazzjoni. L-
individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġ. In-
notifiki lis-suġġetti tad-dejta għandhom
isiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet kompetenti
oħra (eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ ksur, il-kontrollur għandu jikkonċentra l-ewwel fuq l-implimentazzjoni tal-miżuri 
adattati kollha biex jimpedixxi l-kontinwazzjoni tal-ksur. Obbligu ta’ notifika fi żmien 24 
siegħa lill-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti, flimkien ma’ penali fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
ubbidjenza, iġorru r-riskju li jkollhom l-effett oppost. Barra minn hekk, kif ġie stabbilit mill-
grupp ta' ħidma fl-Artikolu 29 tal-opinjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2012, in-nofitika ma 
għandhiex tirrigwarda ksur żgħir biex jiġi evitat piż żejjed fuq l-awtoritajiet ta' superviżjoni.
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Emenda 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr 
dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien
24 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ 
jinkiseb fi żmien 24 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi
, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-

(67) Ksur ta’ dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jirriżulta f’telf ekonomiku sostanzjali u 
ħsara soċjali, inkluża l-frodi tal-identità, 
għall-individwu kkonċernat. Għaldaqstant, 
malli l-kontrollur isir konxju li sar ksur 
bħal dan, il-kontrollur għandu jinnotifika l-
ksur lill-awtorità ta’ superviżjoni mingħajr 
dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien
72 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’ 
jinkiseb fi żmien 72 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur u li 
aktarx twassal għal riskju sinifikanti ta’ 
ħsara għas-suġġett tad-dejta, biex tiġi 
evitata informazzjoni eċċessiva tas-suġġett 
tad-dejta, għandhom jiġu nnotifikati 
mingħajr dewmien bla bżonn sabiex ikunu 
jistgħu jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. 
Ksur għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-
dejta personali jew il-privatezza ta’ suġġett 
tad-dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew frodi
, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti jew 
ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom jsiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
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suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’ 
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. en

Emenda 139
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Premessa 70a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70a) Id-Direttiva 2002/58/KE (kif 
emendata bid-Direttiva 2009/136/KE)
tistabbilixxi obbligi personali ta’ notifika 
ta’ ksur tad-dejta għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali b’konnessjoni mal-
forniment ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni  
elettroniċi disponibbli pubblikament 
f’netwerks ta’ komunikazzjonijiet pubbliċi  
fl-Unjoni. Meta l-fornituri ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi disponibbli 
pubblikament jipprovdu wkoll servizzi 
oħra, huma jkomplu jkunu soġġetti għall-
obbligi ta’ notifika ta’ ksur tad-Direttiva 
dwar il-Privatezza Elettronika, u mhux 
dan ir-Regolament. Tali fornituri 
għandhom ikunu soġġetti għal reġim 
uniku ta’ notifika ta’ ksur tad-dejta 
personali kemm għad-dejta personali 
pproċessata b’konnessjoni mal-forniment 
ta’ servizz ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi disponibbli pubblikament kif 
ukoll għal kwalunkwe dejta personali 
oħra li huma l-kontrollur tagħha. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi għandhom ikunu soġġetti għal reġim 
uniku ta’ notifika għal kwalunkwe ksur fir-rigward tad-dejta li jipproċessaw, u mhux reġimi 
multipli skont is-servizz offrut. Dan jiżgura kundizzjonijiet ekwi fost l-atturi tal-industrija.

Emenda 140
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Premessa 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(97) Fejn l-ipproċessar tad-dejta personali 
fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment 
ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità 
ta’ superviżjoni waħda għandha tkun 
kompetenti għall-monitoraġġ tal-attivitajiet 
tal-kontrollur jew tal-proċessur fl-Unjoni u 
għat-teħid tad-deċiżjonijiet relatati, sabiex 
tiżdied l-applikazzjoni konsistenti, 
tipprovdi ċertezza legali u tnaqqas il-piż 
amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-
proċessuri.

(97) Fejn l-ipproċessar tad-dejta personali 
fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment 
ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni jseħħ 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, awtorità 
ta’ superviżjoni waħda għandha tkun 
kompetenti għall-monitoraġġ tal-attivitajiet
tal-ipproċessar tal-kontrollur jew tal-
proċessur fl-Unjoni u għat-teħid tad-
deċiżjonijiet relatati, sabiex tiżdied l-
applikazzjoni konsistenti, tipprovdi 
ċertezza legali u tnaqqas il-piż 
amministrattiv għal dawn il-kontrolluri u l-
proċessuri. B’deroga għal dak li ntqal 
qabel, meta l-ipproċessar tad-dejta 
personali ma jitwettaqx primarjament 
mill-istabbiliment prinċipali, imma minn 
wieħed mill-istabbilimenti l-oħra tal-
kontrollur jew tal-proċessur fl-Unjoni 
Ewropea, l-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti għal dan l-ipproċessar 
għandha tkun dik tal-Istat Membru fejn 
jinsab dan l-istabbiliment l-ieħor. Skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VII, din 
id-deroga għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għall-possibbiltà li l-awtorità 
ta’ superviżjoni tal-Istat Membru fejn 
jinsab l-istabbiliment prinċipali titlob 
dikjarazzjoni supplementari.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jekk l-ipproċessar li jkopri bosta pajjiżi huwa faċilment kontrollabbli mill-istabbiliment 
prinċipali, u għandu jaqa’ fil-kompetenza ta’ awtorità waħda, wara dikjarazzjoni 
ċentralizzata, l-ipproċessar nazzjonali li jitmexxa b'mod deċentralizzat minn sussidjarji u li 
diffiċli li jkun ikkontrollat mill-istabbiliment prinċipali għandu jaqa’ fil-kompetenza ta' kull 
awtorità ta’ superviżjoni nazzjonali.

Emenda 141
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(115) F’sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti li tkun stabbilita 
fi Stat Membru ieħor ma taġixxix jew 
tkun ħadet miżuri insuffiċjenti fir-rigward 
ta’ lment, is-suġġett tad-dejta jista’ titlob 
lill-awtorità ta’ superviżjoni fl-Istat 
Membru tar-residenza abitwali tiegħu jew 
tagħha sabiex tressaq proċeduri kontra 
dik l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti 
kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor. L-
awtorità ta’ superviżjoni mitluba tista’ 
tiddeċiedi, soġġett għal stħarriġ 
ġudizzjarju, jekk huwiex xieraq li tiġi 
segwita t-talba jew le.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-possibbiltà ma tagħti l-ebda valur miżjud liċ-ċittadini u tirriskja li tikkomprometti l-
iżvolġiment tajjeb tal-kollaborazzjoni tal-awtoritajiet ta' superviżjoni fil-qafas tal-
mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-konsistenza.

Emenda 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría
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Proposta għal regolament
Premessa 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(118) Kwalunkwe ħsara li tista’ ssofri 
persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali 
għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżenti 
mir-responsabbiltà jekk iġibu provi li huma 
mhumiex responsabbli għall-ħsara, b’mod 
partikolari jekk jistabbilixxu tort min-naħa 
tas-suġġett tad-dejta jew f’każ ta’ forza 
maġġuri.

(118) Kwalunkwe ħsara li tista’ ssofri 
persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali 
għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżenti
mir-responsabbiltà jekk iġibu provi li huma 
mhumiex responsabbli għall-ħsara, b’mod 
partikolari jekk jistabbilixxu tort min-naħa 
tas-suġġett tad-dejta jew f’każ ta’ forza 
maġġuri. F’każ ta’ responsabbiltà in 
solidum, il-proċessur li jkun sewwa l-
ħsara tas-suġġett tad-dejta kkonċernata 
jista’ jwettaq proċess kontra l-kontrollur 
għar-rimborż, jekk ikun aġixxa skont l-att 
legali li jorbtu ma’ dan tal-aħħar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La proposition de règlement introduit le principe général de responsabilité du responsable du 
traitement (articles 5f et 22) qui doit être maintenu et explicité. Le sous-traitant est défini 
comme celui qui agit pour le compte du responsable du traitement. En outre, dans l’hypothèse 
ou le sous-traitant ne suit pas les instructions qui lui sont données, l’article 26, paragraphe 4 
énonce qu’il est considère comme responsable du traitement.

Emenda 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 129

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
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tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati fir-
rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-
ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta' 
minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ dejta; l-ispeċifikazzjoni tal-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal talbiet u 
drittijiet eċċessivi b’mod ċar għall-
eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta u fir-
rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt li 
wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-miżuri 
bbażati fuq it-tfassil ta’ profili; il-kriterji u 
r-rekwiżiti fir-rigward tar-responsabbiltà 
tal-kontrollur u għall-protezzjoni tad-dejta 
bid-disinn u b’mod awtomatiku; 
proċessur; il-kriterji u rrekwiżiti għad-
dokumentazzjoni u s-sigurtà tal-
ipproċessar; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbilment ta’ notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali u għan-notifika tagħha lill-
awtorità ta’ superviżjoni, u f’cirkostanzi 
fejn ksur ta’ dejtapersonali x’aktarx li 
jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-dejta; il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-
valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbilment ta’ grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn 
qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta; il-kodiċijiet ta’ 
kondotta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji u 
r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz ta’ 
regoli korporattivi vinkolanti; id-derogi ta’ 
trasferiment is-sanzjonijiet 
amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet 
ta’ saħħa;  l-ipproċessar fil-kuntest tal-
impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ 
storja, statistika u riċerka xjentifika;. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati fir-
rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-
ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta' 
minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti 
għall-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta u 
fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt li 
wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-miżuri 
bbażati fuq it-tfassil ta’ profili; il-kriterji u
r-rekwiżiti fir-rigward tar-responsabbiltà 
tal-kontrollur; proċessur; il-kriterji u r-
rekwiżiti għad-dokumentazzjoni; il-kriterji 
u r-rekwiżiti għall-istabbiliment ta’ 
notifika ta’ ksur ta’ dejta personali u għan-
notifika tagħha lill-awtorità ta’ 
superviżjoni, u f’cirkostanzi fejn ksur ta’
dejta personali x’aktarx li jaffettwa ħażin 
lis-suġġett tad-dejta; il-kriterji u l-
kundizzjonijiet għall-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar li jeħtieġu l-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta; il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment ta’ 
grad għoli ta’ riskji speċifiċi li jeħtieġu l-
konsultazzjoni minn qabel; il-ħatra u l-
kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta; il-kodiċijiet ta’ kondotta; il-kriterji u 
r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi taċ-
ċertifikazzjoni; il-kriterji u r-rekwiżiti għat-
trasferimenti permezz ta’ regoli 
korporattivi vinkolanti; id-derogi ta’ 
trasferiment; l-ipproċessar għal finijiet ta’ 
saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-impjieg 
u l-ipproċessar għal skopijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
tagħmel konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol ta’ tħejjija tagħha, inkluż ma’ 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tassigura 
trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
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esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tassigura 
trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Emenda 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni; proċeduri u l-forom 
standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-
suġġetti tad-dejta; forom standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; forom 
u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt 
tal-aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-
dejta; forom standard fir-rigward għar-
responsabbiltà tal-kontrollur għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; 
rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-
ipproċessar; il-format standard u l-
proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
unformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni; forom standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; forom 
u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt 
tal-aċċess; forom standard fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-kontrollur għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti; id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dawn is-



AM\917991MT.doc 51/221 PE500.411v01-00

MT

organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti;  id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza.  Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni46 . F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni46 . F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni għandha tqis il-miżuri 
speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

Or. fr

Emenda 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 131

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(131) Il-proċedura ta’ analiżi għandha 
tintuża għall-adozzjoni ta’ forom standard 
ta’ speċifikazzjoni fir-rigward tal-kunsens 
ta’ minorenni; proċeduri u forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; forom standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; forom u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; id-
dritt għall-portabbiltà tad-dejta; forom 
standard fir-rigward għar-responsabbiltà
tal-kontrollur għall-protezzjoni tad-dejta 
bid-disinn u b’mod awtomatiku u għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-

(131) Il-proċedura ta’ analiżi għandha 
tintuża għall-adozzjoni ta’ forom standard 
ta’ speċifikazzjoni fir-rigward tal-kunsens 
ta’ minorenni; proċeduri u forom standard 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta; forom standard għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta; forom u proċeduri 
standard fir-rigward tad-dritt tal-aċċess; 
forom standard fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-kontrollur għad-
dokumentazzjoni; rekwiżiti speċifiċi għas-
sigurtà tal-ipproċessar; il-format standard u 
l-proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta; standards u proċeduri 
għall-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
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protezzjoni tad-dejta; forom u proċeduri 
għall-awtorizzazzjoni minn qabel u l-
konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; il-
livell adegwat ta’ protezzjoni li jagħti 
pajjiż terz jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; l-iżvelar 
mhux awtorizzat mil-liġi tal-Unjon; l-
assistenza reċiproka; l-operazzjonijiet 
konġunti;  id-deċiżjonijiet taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza, minħabba li 
dawk l-atti huma ta’ ambitu ġenerali.

konsultazzjoni minn qabel; mekkaniżmi u 
standards tekniċi għaċ-ċertifikazzjoni; l-
iżvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-
Unjoni; l-assistenza reċiproka; l-
operazzjonijiet konġunti; u għall-adozzjoni 
tad-deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza, minħabba li dawk l-atti huma 
ta’ ambitu ġenerali.

Or. fr

Emenda 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Premessa 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(139) Fid-dawl tal-fatt li, kif sottolineat
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 
personali mhux dritt assolut, imma jrid 
ikun ikkunsidrat f’relazzjoni mal-funzjoni 
tiegħu f’soċjetà u jkun bilanċjat ma’ 
drittijiet fundamentali oħra, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, dan ir-
Regolament jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif 
stabbiliti fit-Trattati, b’mod speċjali d-dritt 
għar-rispett tal-ħajja privata u ta’ dik tal-
familja, dar u komunikazzjonijiet, id-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, il-
libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-
libertà ta’ espressjoni u l-informazzjoni, il-
libertà tal-intrapriża u d-dritt għal rimedju 
effettiv u għal proċess ġust kif ukoll id-
diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika,

(139) Fid-dawl tal-fatt li, kif sottolinjat
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 
personali mhux dritt assolut, imma jrid 
ikun ikkunsidrat f’relazzjoni mal-funzjoni 
tiegħu f’soċjetà u jkun bilanċjat ma’ 
drittijiet fundamentali oħra stabbiliti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, dan ir-Regolament 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali u 
josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea kif stabbiliti fit-Trattati, b’mod 
speċjali d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 
u ta’ dik tal-familja, dar u 
komunikazzjonijiet, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà 
tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-libertà 
ta’ espressjoni u l-informazzjoni, il-libertà 
tal-intrapriża u d-dritt għal rimedju effettiv 
u għal proċess ġust kif ukoll id-diversità 
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kulturali, reliġjuża u lingwistika,

Or. fr

Emenda 147
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji 
u l-aġenziji tal-Unjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-fiduċja taċ-ċittadini, is-setturi kollha għandhom jipproteġu d-dejta b’mod 
tajjeb ugwali. Jekk ksur tad-dejta fis-settur pubbliku joħloq nuqqas ta’ fiduċja fost iċ-
ċittadini, dan ikollu effett negattiv fuq l-attivitajiet tal-ICT tas-settur privat u viċeversa. Dan 
huwa wkoll minnu fir-rigward tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Emenda 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) minn persuna fiżika mingħajr ebda 
interess ta’ qligħ matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika 
tagħha;

d) minn persuna fiżika mingħajr ebda 
interess ta’ qligħ matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika 
tagħha u meta d-dejta personali ma 
jkunux aċċessibbli għal numru indefinit 
ta’ persuni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din l-eċċezzjoni, l-aktar minħabba l-
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popolarità tan-netwerks soċjali li jippermettu l-qsim ta’ informazzjoni ma’ mijiet ta’ persuni. 
Il-Qorti tal-Ġustizzja (il-każijiet C-101/01 u C-73/07) tirrakkomanda l-aċċessibilità ‘minn 
numru indefinit ta’ persuni’ bħala kriterju ta’ applikazzjoni ta’ din l-eċċezzjoni. Il-KEPD 
huwa tal-istess fehma.

Emenda 149
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) li saru anonimi biżżejjed, skont l-
Artikolu 4(2a);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika fit-test tal-Premessa 23 li jsemmi l-każ tad-dejta li tkun saret anonima biżżejjed u li 
għaliha mhemmx lok li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

Emenda 150
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li ġiet magħmula anonima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-definizzjoni, dejta anonima ma tikkostitwixxix dejta personali.

Emenda 151
Rafał Trzaskowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ta’ persuna fiżika li qed issegwi l-
attività ekonomika, li tidentifika din il-
persuna fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament m’għandux japplika għall-persuni fiżiċi, li jmexxu kumpanija taħt isimhom 
stess. Ir-Regolament kif propost mill-Kummissjoni joħloq problemi meta jiġi deċiż 
x’jikkostitwixxi dejta personali, speċjalment fil-kuntest tal-obbligi li tiġi pprovduta 
informazzjoni, li toħroġ mir-Regolament.

Emenda 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) f’oqsma koperti bl-Artikoli 153, 154 u 
155 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) dwar ir-
regolament tar-reklutaġġ u l-konklużjoni 
u l-konformità tal-ftehimiet kollettivi.

Or. en

Emenda 153
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) ta’ persuna fiżika li jiġu magħmula 
pubbliċi fil-kors  tal-eżerċitar tad-dmirijiet 
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professjonali bħalma huma l-isem, id-
dettalji u l-funzjoni;

Or. en

Emenda 154
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod 
partikolari tar-regoli ta’ responsabbiltà ta’ 
fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-
Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva.

3. Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tad-Direttiva 2000/31/KE, b’mod 
partikolari tar-regoli ta’ responsabbiltà ta’ 
fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-
Artikoli 12 sa 15 ta’ dik id-Direttiva, kif 
ukoll għad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-
liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istati Membri 
dwar l-ipproċessar tad-dejta, b’mod 
speċjali fir-rigward ta’ interessi protetti 
legalment, meta jipprovdu għall-
protezzjoni aktar stretta mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament;

Or. en

Emenda 155
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
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 
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tagħhom f’pajjiż(i) terz(i)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumpaniji jew impjegaturi tal-UE m’għandhomx ikunu permessi li jaċċessaw id-dejta 
personali tal-impjegati b’mod illegali, biex imbagħad jissorveljaw l-atteġġjament tagħhom, 
ipoġġuhom fuq lista ta’ nies suspettużi minħabba affiljazzjoni, eċċ., kemm jekk l-impjegat hu 
bbażat fl-UE u anke jekk le.

Emenda 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntesti 
tal-attivitajiet ta’ stabbilment ta’ kontrollur 
jew proċessur fl-Unjoni.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali fil-kuntesti 
tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur 
jew proċessur fl-Unjoni, kemm jekk l-
ipproċessar isir fl-Unjoni u anke jekk le.

Or. en

Emenda 157
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn 
is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni; jew

(a) id-direzzjoni ta’ prodotti  jew servizzi 
lil dawn is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, 
irrispettivament minn jekk dawn humiex 
ipprovduti bla ħlas fir-rigward tas-suġġett 
tad-dejta jew le; jew

Or. en
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Ġustifikazzjoni

“Direzzjoni” hija terminoloġija użata mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ ta’ Pammelr u Alpenhof. 
Għandu jkun iċċarat ukoll li r-Regolament japplika irrispettivament minn jekk huwiex 
meħtieġ pagament mis-suġġett tad-dejta.

Emenda 158
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom. (b) il-monitoraġġ tal-imġiba ta’ tali 
suġġetti tad-dejta bl-għan li jiġu offruti 
prodotti jew servizzi lilhom.

Or. en

Emenda 159
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur jew għal fattur speċifiku 
wieħed jew aktar għall-identità fiżika, 
fiżjoloġika, ġenetika, mentali, ekonomika, 
kulturali jew soċjali ta’ dik il-persuna;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rispett tal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika

Emenda 160
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata jew magħżula, direttament jew 
indirettament, b’mezzi li raġonevolment 
aktarx se jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
oħra, b’mod partikolari b’referenza għal
identifikatur uniku, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali, soċjali jew tas-sessi 
jew l-orjentazzjoni sesswali ta’ dik il-
persuna;

Or. en

Emenda 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament,
jew magħżula u ttrattata b’mod differenti, 
b’mezzi li aktarx jintużaw mill-kontrollur 
jew minn kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika oħra, b’mod partikolari 
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identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni, 
dejta dwar il-lok, identifikatur onlajn jew 
għal fattur speċifiku wieħed jew aktar 
għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, 
mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali 
ta’ dik il-persuna;

Or. en

Emenda 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, indirizzi 
tal-Protokoll tal-Internet, identifikatur 
onlajn jew għal fattur speċifiku wieħed jew 
aktar għall-identità fiżika, fiżjoloġika, 
ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew 
soċjali ta’ dik il-persuna;

Or. en

Emenda 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika
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identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

identifikabbli li tista’ tkun identifikata
b’mod uniku, direttament jew 
indirettament, b’mezzi li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
oħra, b’mod partikolari b’referenza għal
isem, numru ta’ identifikazzjoni, dejta 
dwar il-lok, identifikatur onlajn jew għal 
fattur speċifiku wieħed jew aktar għall-
identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, 
mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali 
ta’ dik il-persuna; Jekk l-identifikazzjoni 
teħtieġ ammont sproporzjonat ta’ ħin, 
sforz jew riżorsi materjali, il-persuna 
fiżika ħajja m’għandhiex titqies 
identifikabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ psewdonomi u dejta anonima u 
tinkoraġġixxi prattika tajba tan-negozju li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-dejta.  
L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta (minħabba li 
ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali) tgħin biex 
tippromwovi aktar l-użu tad-dejta għan-negozju filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur.

Emenda 164
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità 

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra li ġiet 
divulgata lilha dejta mill-kontrollur, 
b’mod partikolari b’referenza għal numru 
ta’ identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew identifikaturi uniċi 
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fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

oħrajn jew għal fattur speċifiku wieħed 
jew aktar għall-identità fiżika, fiżjoloġika, 
ġenetika, mentali, ekonomika, kulturali jew 
soċjali ta’ dik il-persuna;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk titħalla ‘kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra’ mingħajr ma tintrabat mal-
kontrollur, hi min-naħa l-oħra diffiċli li wieħed jimmaġinaha fil-prattika minħabba li l-
kontrollur imbagħad ma jkun qatt ċert jekk id-dejta pproċessata hijiex personali jew le.

Emenda 165
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull 
informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ 
suġġett tad-dejta;

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull 
informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’ 
suġġett tad-dejta; dejta li ma tistax tkun 
relatata ma’ suġġett tad-dejta bħal dejta 
anonimizzata jew xi dejta 
psewdonimizzata ma jaqgħux fl-ambitu 
ta’ dan ir-regolament; Informazzjoni ta’ 
Kuntatt għan-Negozju ma taqax fl-ambitu 
ta’ dan ir-regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dejta anonimizzata jew xi dejta psewdonimizzata jistgħu jikkonċernaw suġġett tad-dejta, iżda 
ma jistgħux jintrabtu aktar ma’ dak is-suġġett tad-dejta għal raġunijiet tekniċi. Eżempju jkun 
id-diploma ta’ persuna mingħajr ismu jew isimha, l-indirizz jew in-numru tas-sigurtà soċjali 
fuqha. Dejta li ma tistax tintrabat aktar ma’ suġġett tad-dejta m’għandhiex tkun taħt dan ir-
regolament.

Emenda 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘Dejta anonima’ tfisser kwalunkwe 
dejta li ġiet miġbura, mibdula jew 
ipproċessata mod ieħor b’tali mod li ma 
tistax tiġi attribwita aktar għal suġġett 
tad-dejta jew tali attribuzzjoni tkun teħtieġ 
ammont sproporzjonat ta’ ħin, spejjeż jew 
sforz; dejta anonima m’għandhiex tiġi 
kkunsidrata bħala dejta personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozji għandhom jiġu inċentivati li janonimizzaw id-dejta, li fl-aħħar nett issaħħaħ il-
protezzjoni tal-privatezza tal-konsumaturi. Il-bidliet għandhom l-għan li jiċċaraw it-tifsira ta’ 
dejta anonima u, f’konformità mal-premessa 23, jeskludu b’mod espliċitu tali dejta mill-
ambitu tar-Regolament. Id-definizzjoni ttieħdet mill-Artikolu 3 punt 6 tal-Att Ġermaniż dwar 
il-Protezzjoni tad-Dejta Federali.

Emenda 167
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 - punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Dejta li tkun saret anonima biżżejjed: 
tfisser dejta dwar individwu identifikat jew 
li jista’ jkun identifikat u li tkun ġiet 
emendata b’mod li ma tippermettix aktar 
l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika fit-test tal-Premessa 23 li jsemmi l-każ tad-dejta li tkun saret anonima biżżejjed u li 
għaliha mhemmx lok li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.
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Emenda 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ‘dejta anonima’ għandha tfisser 
informazzjoni li qatt ma ġiet relatata ma’ 
suġġett tad-dejta jew inġabret, ġiet 
mibdula jew ipproċessata mod ieħor biex 
ma tkunx tista’ tiġi attribwita għal suġġett 
tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ psewdonomi u dejta anonima u 
tinkoraġġixxi prattika tajba tan-negozju li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-dejta.  
L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta (minħabba li 
ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali) tgħin biex 
tippromwovi aktar l-użu tad-dejta għan-negozju filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur.

Emenda 169
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) ‘it-tfassil ta’ profili’ tfisser 
kwalunkwe forma ta’ pproċessar 
awtomatiku ta’ dejta personali maħsub 
biex jevalwa ċerti aspetti personali relatati 
ma’ persuna fiżika jew biex janalizza jew 
jipprevedi b’mod partikolari l-prestazzjoni 
fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, 
il-lokalità, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
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persuna fiżika;

Or. en

Emenda 170
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) ‘tfassil ta’ profili’ tirreferi għal 
kwalunkwe forma ta’ pproċessar 
awtomatizzat ta’ dejta personali maħsub 
sabiex jevalwa ċerti aspetti personali 
relatati ma’ persuna fiżika, jew biex tiġi 
analizzata jew prevista b’mod partikolari 
l-prestazzjoni ta’ din il-persuna fiżika fuq 
ix-xogħol, is-sitwazzjoni ekonomika, il-
post, is-saħħa, il-preferenzi personali, l-
imġiba tagħha eċċ.;

Or. de

Emenda 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) ‘dejta psewdonoma’ tfisser 
kwalunkwe dejta personali li nġabret, ġiet 
mibdula jew ipproċessata mod ieħor 
sabiex ma tkunx tista’ tiġi attribwita għal 
suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta 
addizzjonali li hija suġġetta għal kontrolli 
tekniċi u organizzazzjonali separati u 
disinti biex jiżguraw li ma ssirx tali 
attribuzzjoni, jew li tali attribuzzjoni tkun 
teħtieġ ammont sproporzjonat ta’ ħin, 
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spejjeż u sforz

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ psewdonomi u dejta anonima u 
tinkoraġġixxi prattika tajba tan-negozju li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-dejta.  
L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta (minħabba li 
ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali) tgħin biex 
tippromwovi aktar l-użu tad-dejta għan-negozju filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur.

Emenda 172
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ 
oħrajn jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali; meta l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
ikunu determinati mil-liġi tal-Unjoni jew 
mil-liġi tal-Istati Membri, il-kontrollur jew 
il-kriterji speċifiċi għan-nomina tiegħu 
jistgħu jiġu stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni jew 
bil-liġi ta’ Stat Membru;

(5) ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ 
oħrajn jiddetermina l-objettivi tal-
ipproċessar ta’ dejta personali; meta l-
objettivi tal-ipproċessar ikunu determinati 
mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi tal-Istati 
Membri, il-kontrollur jew il-kriterji 
speċifiċi għan-nomina tiegħu jistgħu jiġu 
stabbiliti bil-liġi tal-Unjoni jew bil-liġi ta’ 
Stat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bid-disponibbiltà ta’ teknoloġiji u servizzi ġodda bħall-cloud computing, id-diviżjoni 
tradizzjonali tal-entitajiet involuti fl-ipproċessar tad-dejta personali tista’ tkun diffiċli, u l-
proċessur ikollu f’dawn il-każijiet influwenza sinifikanti fuq il-mod li bih qiegħda tiġi 
pproċessata d-dejta. Għal din ir-raġuni jidher li huwa raġjonevoli li l-kontrollur ikun 
iddeterminat bħala l-entità li tiddeċiedi fuq l-għan tal-ipproċessar tad-dejta personali 
minħabba li d-determinazzjoni tal-finalità hija l-aktar deċiżjoni importanti bil-fatturi l-oħra 
jservu bħala mezz biex tintlaħaq.
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Emenda 173
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u 
espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija 
liberament li biha s-suġġett tad-dejta, jew 
permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ 
azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika u infurmata tax-
xewqa tiegħu mogħtija liberament li biha s-
suġġett tad-dejta jaqbel li jsir l-ipproċessar 
ta’ dejta personali dwaru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jirrikonoxxi forom differenti ta’ kunsens, u li kwalunkwe rekwiżit għal 
kunsens espliċitu għandu jkun riservat għal dawk il-kategoriji ta’ dejta u kuntesti li joħolqu 
riskji sinifikanti għall-protezzjoni tad-dejta u l-privatezza tal-individwi. Ir-Regolament 
m’għandux ifittex li jippreskrivi l-forma ta’ kunsens, billi dan  jiddgħajjef malajr b’bidliet fit-
teknoloġija, is-servizzi, u l-attitudnijiet tal-konsumaturi, u jista’ ma joħloqx esperjenzi effettivi 
ta’ privatezza tal-utent.

Emenda 174
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u 
espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija 
liberament li biha s-suġġett tad-dejta, jew 
permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ 
azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika u infurmata tax-
xewqa tiegħu mogħtija liberament li biha s-
suġġett tad-dejta, jew permezz ta’ 
dikjarazzjoni jew permezz ta’ azzjoni 
affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;
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Or. en

Emenda 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser
indikazzjoni speċifika, infurmata u 
espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija 
liberament li biha s-suġġett tad-dejta, jew 
permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’ 
azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser
forma ta’ dikjarazzjoni jew kondotta mis-
suġġett tad-dejta li tindika kunsens għall-
ipproċessar tad-dejta propost. Is-silenzju 
jew l-inattività fihom innifishom 
m’għandhomx jindikaw aċċettazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess għall-kisba ta’ kunsens, jiġifieri l-mekkaniżmu ta’ informazzjoni pprovdut lis-
suġġett segwit mir-reazzjoni tas-suġġett tad-dejta, huwa l-mekkaniżmu bażiku għall-
formazzjoni ta’ ftehim, f’dan il-każ għall-ipproċessar tad-dejta personali. L-użu tat-
terminoloġija stabbilita biż-żmien għal dan, kif riflessa fil-liġi tal-Bejgħ Komuni Ewopew, 
jissimplifika t-test, joħloq ċertezza billi jpoġġi l-kunsens fuq bażi soda u stabbilita u jevita 
distinzjonijiet li jkunu diffiċli ħafna biex jiġu applikati fil-prattika.

Emenda 176
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) ‘it-tfassil ta’ profili’ tfisser 
kwalunkwe forma ta’ pproċessar 
awtomatiku ta’ dejta personali maħsub 
biex jevalwa ċerti aspetti personali relatati 
ma’ din il-persuna fiżika jew biex 
janalizza jew jipprevedi b’mod partikolari 
l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni 
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ekonomika, il-lokalità, is-saħħa, il-
preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-
imġiba tal-persuna fiżika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ tfassil ta’ profili, indirizzata fl-Artikolu 20, għandha tiġi inkluża fl-
Artikolu 4

Emenda 177
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew 
illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat 
ta’, jew aċċess għal, dejta personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod 
ieħor; ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta 
kollha, ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew 
illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat 
ta’, jew aċċess għal, dejta personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod 
ieħor; ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta 
kollha, ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid; dejta kriptata b’mod qawwi, fejn 
hemm evidenza li l-kodiċi tal-encryption 
ma ġietx kompromessa ma taqax fl-
ambitu ta’ din il-leġiżlazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Telf ta’ dejta li ġiet inkriptata b’encryption qawwija u fejn il-kodiċi tal-encryption ma ntilfitx 
ma tpoġġi l-ebda riskju ta’ ħsara għall-individwu. Din id-dejta sempliċiment ma tistax 
tinqara. Meta dejta ma tistax tinqara ma jidhirx li huwa raġjonevoli li titrattaha kif stipulat fl-
Artikoli 31 u 32. In-notifika ma toħloqx titjib fil-privatezza għaċ-ċittadini f’din is-sitwazzjoni.

Emenda 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew 
illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat 
ta’, jew aċċess għal, dejta personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod 
ieħor;

(9) 'ksur ta’ dejta personali' tfisser ksur tas-
sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali jew 
illegali, telf, bdil, żvelar mhux awtorizzat 
ta’, jew aċċess għal, dejta personali 
trażmessa, maħżuna jew ipproċessata mod 
ieħor, li aktarx jaffettwa ħażin il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-
privatezza tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħin biex jiġu evitati kemm obbligi mhux neċessarji fuq il-kontrolluri tad-dejta 
u l-proċessuri tad-dejta kif ukoll il-potenzjal għal “eċċess ta’ notifiki" għas-suġġett tad-dejta.  
Limitu minimu li jiskatta l-obbligu ta’ notifika, ibbażat fuq il-livell ta’ riskju għas-suġġett tad-
dejta, iżid il-protezzjoni għas-suġġett tad-dejta mingħajr ma jsir ta’ piż.  Din il-bidla hija 
konformi mad-Direttiva 2009/136/KE

Emenda 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbiliment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda; jekk fl-
Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar 
l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-
ipproċessar tad-dejta personali, l-
istabbiliment ewlieni huwa l-post fejn 
isiru l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin 
fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment 
ta’ kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser il-
lokazzjoni kif iddeżinjat mill-impriża jew 
grupp ta’ impriżi, kemm jekk kontrollur 
jew proċessur, fuq il-bażi ta’, iżda mhux 
limitat għall-kriterji oġġettivi mhux 
obbligatorji li ġejjin:
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proċessur, ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser il-
post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu 
fl-Unjoni;

(1) il-lokazzjoni tal-kwartieri ġenerali 
Ewropej ta’ grupp ta’ impriżi;
(2) il-lokazzjoni tal-entità fi grupp ta’ 
impriżi b’responsabbiltajiet iddelegati ta’ 
protezzjoni tad-dejta;
(3) il-lokazzjoni tal-entità fil-grupp li hija 
fl-aħjar pożizzjoni fit-termini ta’ 
funzjonijiet maniġerjali u 
responsabbiltajiet amministrattivi biex 
tittratta u tenforza r-regoli kif stabbiliti 
f’dan ir-Regolament; jew
(4) il-lokazzjoni fejn attivitajiet 
maniġerjali effettivi u reali huma 
eżerċitati, li jiddeterminaw l-ipproċessar 
tad-dejta permezz ta’ arranġamenti 
stabbli.
L-awtorità kompetenti għandha tiġi 
infurmata mill-impriża jew grupp ta’ 
impriżi dwar id-deżinjazzjoni tal-
istabbiliment ewlieni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test wieħed uniformi għad-determinazzjoni tal-“istabbiliment ewlieni” ta’ organizzazzjoni 
għandu jiġi applikat bħala l-punt rilevanti ta’ referenza, ibbażat fuq kriterji oġġettivi 
rilevanti, li negozju jista’ jagħżel minnhom sabiex jinnomina b’mod uffiċjali l-lokazzjoni 
tiegħu bħala l-“istabbiliment ewlieni”, b’effetti għall-attivitajiet kollha ta’ pproċessar tal-
entitajiet kollha parti mill-grupp. Kunċett simili jeżisti fir-rigward tar-Regoli Korporattivi 
Vinkolanti. Dan l-approċċ se jipprovdi għal ċertezza legali filwaqt li jevita r-riskju ta’ ‘forum 
shopping’.

Emenda 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13



PE500.411v01-00 72/221 AM\917991MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbiliment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda;  jekk 
fl-Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni 
dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-
mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali, 
l-istabbiliment ewlieni huwa l-post fejn 
isiru l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin 
fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment
ta’ kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-
proċessur, ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser il-
post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu 
fl-Unjoni;

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser il-post
kif iddeżinjat mill-impriża jew grupp ta’
impriżi, kemm jekk kontrollur jew 
proċessur, suġġett għall-mekkaniżmu ta’
konsistenza stabbilit fl-Artikolu 57, fuq il-
bażi ta’, iżda mhux limitat għall-kriterji 
oġġettivi mhux obbligatorji li ġejjin:

(1) il-lokazzjoni tal-kwartieri ġenerali 
Ewropej ta’ grupp ta’ impriżi;
(2) il-lokazzjoni tal-entità fi grupp ta’ 
impriżi b’responsabbiltajiet iddelegati ta’ 
protezzjoni tad-dejta;
(3) il-lokazzjoni tal-entità fil-grupp li hija 
fl-aħjar pożizzjoni fit-termini ta’ 
funzjonijiet maniġerjali u 
responsabbiltajiet amministrattivi biex 
tittratta u tenforza r-regoli kif stabbiliti 
f’dan ir-Regolament; jew
(4) il-lokazzjoni fejn attivitajiet 
maniġerjali effettivi u reali huma 
eżerċitati, li jiddeterminaw l-ipproċessar 
tad-dejta permezz ta’ arranġamenti 
stabbli.
L-awtorità kompetenti għandha tiġi 
infurmata mill-impriża jew grupp ta’ 
impriżi dwar id-deżinjazzjoni tal-
istabbiliment ewlieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta għal ‘stabbiliment ewlieni’ hija vaga wisq u tipprovdi wisq lok għal 
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interpretazzjoni diverġenti. Huwa neċessarju li jkun hemm test uniformi għad-determinazzjoni 
tal-“istabbiliment ewlieni” ta’ organizzazzjoni, li jista’ jiġi applikat għall-“impriżi/gruppi ta’ 
impriżi” bħala l-punt rilevanti ta’ referenza u bbażat fuq sett ta’ kriterji oġġettivi rilevanti.  
Dawn il-kriterji huma użati biex ikun iddeterminat id-DPA xieraq għall-BRCs u għalhekk 
huma ppruvati li jistgħu jiġu implimentati.

Emenda 181
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt l-
18-il sena;

(18) ‘minorenni’ tfisser kull persuna taħt it-
13-il sena;

Or. en

Emenda 182
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) adegwata, rilevanti u limitata għall-
minimu meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet li 
għalihom tkun ipproċessata; din għandha 
tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-
għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-
ipproċessar ta’ informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali;

(c) adegwata, rilevanti, u mhux eċċessiva
fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
ipproċessata; din għandha tkun 
ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-
għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-
ipproċessar ta’ informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla, li tippermetti pproċessar “mhux eċċessiv” hija aktar xierqa. Hija tikkonsisti 
f’referenza lura għall-kliem tad-Direttiva oriġinali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 95/46/KE u 
għandha l-għan li tevita inkonsistenzi ma’ regoli oħra tal-UE, bħalma huma d-Direttiva dwar 
il-Kreditu għall-Konsumatur u l-Pakkett dwar ir-Rekwiżiti Kapitali, li jeħtieġu wkoll, 
pereżempju, li l-istituzzjonijiet tas-self jipproċessaw dejta personali.
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Emenda 183
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) adegwata, rilevanti u limitata għall-
minimu meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet li 
għalihom tkun ipproċessata; din għandha 
tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-
għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-
ipproċessar ta’ informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali;

c) adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva
fir-rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
ipproċessata;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ adegwatezza u ta’ pertinenza u ta’ nuqqas ta’ eċċess tad-dejta miġbura għall-
għanijiet ta’ pproċessar jagħtu garanziji ta’ livell għoli ħafna u pertinenti għas-suġġetti tad-
dejta. Din hija l-formulazzjoni tad-Direttiva 95/46. Il-prinċipju tal-"minimizzazzjoni tad-
dejta” miġbura jagħmilha diffiċli ħafna għall-impriżi li jindirizzaw b’mod personalizzat u 
mmirat lill-klijenti tagħhom, anke jekk dawn tal-aħħar mhumiex kontra dan.

Emenda 184
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal 
mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet 
li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali ; id-dejta personali tista’ tinħażen 
għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi 
pproċessata unikament għal għanijiet ta’ 
riċerka storika, xjentifika jew ta’ statistika 
skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 83 u jekk titwettaq reviżjoni 

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal 
mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet 
li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali; id-dejta personali tista’ tinħażen 
għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi 
pproċessata unikament għal għanijiet ta’ 
riċerka storika, xjentifika jew ta’ statistika 
skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 81 u 83 u jekk titwettaq reviżjoni 
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perjodika biex tiġi vvalutata l-ħtieġa li 
titkompla l-ħażna;

perjodika biex tiġi vvalutata l-ħtieġa li 
titkompla l-ħażna;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li tinħażen dejta personali għal perjodi itwal għal raġunijiet ta’ 
saħħa (Artikolu 81) kif ukoll għal skopijiet ta’ riċerka storika, statistika u xjentifika (Artikolu 
83), li diġà ssir referenza għaliha fit-test tal-Kummissjoni. Dan għandu jiżgura li d-dejta 
kollha rilevanti hija disponibbli biex tingħata l-aktar kura xierqa lis-suġġett tad-dejta.

Emenda 185
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Id-dejta mhux se tintuża kontra s-suġġett 
tad-dejta fi smigħ dixxiplinarju, jew biex 
tipprojbixxih, teżaminah jew teskludih 
mill-impjieg

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħteiġa speċifikazzjoni ulterjuri li d-dejta personali mhux ser tintuża qatt kontra s-
suġġett tad-dejta f’kuntest ta’ impjieg

Emenda 186
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalih 

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ jew biex ikun evitat ksur 
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huwa soġġett il-kontrollur; ta’ obbligu jew dritt legali nazzjonali jew 
tal-UE li għalih huwa soġġett il-kontrollur
inkluż it-twettiq ta’ kompitu li jsir biex 
tkun ivvalutata l-affidabbiltà kreditizja 
jew għal skopijiet ta’ prevenzjoni u 
detezzjoni tal-frodi.

Or. en

Emenda 187
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalih 
huwa soġġett il-kontrollur;

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalih 
huwa soġġett il-kontrollur jew għall-
eżerċitar tad-drittijiet tal-kontrollur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-kontrollur li jipproċessa dejta personali meta jeżerċita d-drittijiet tiegħu jew 
tagħha li joħorġu mir-Regolament għandu jkun espliċitu.

Emenda 188
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali mogħtija lill-kontrollur;

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali mogħtija lill-kontrollur jew għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir biex tkun 
ivvalutata l-affidabbiltà kreditizja jew 
għal skopijiet ta’ prevenzjoni u detezzjoni 
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tal-frodi;

Or. en

Emenda 189
Christian Engström

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-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.

imħassar

Or. en

Emenda 190
Emma McClarkin

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-
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 

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur jew kontrolluri, 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 
ijkun minorenni. Dan m’għandux japplika 
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jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu ħafna ċirkostanzi fejn l-ipproċessar isir minn aktar minn kontrollur wieħed tad-dejta. 
Din is-sitwazzjoni tista’ tiġri spiss meta teżisti bażi tad-dejta kondiviża li tintuża fil-ġlieda 
kontra l-frodi, biex tikkonferma l-identità u tiddetermina l-affidabbiltà kreditizja. Din l-
emenda hija neċessarja biex tiżgura l-applikazzjoni tad-dispożizzjoni tal-interessi leġittimi.

Emenda 191
Anna Hedh

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-
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.

(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, 
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

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. 
Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all 
employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for 
this system to function the unions must have the possibility to monitor the observance of 
collective agreements.
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Emenda 192
Bernadette Vergnaud

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-
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.

f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur jew minn terza persuna 
jew terzi persuni li tintbagħtilha jew 
tintbagħtilhom id-dejta, 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. fr

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE li tidher hawn tipprevedi l-possibbiltà li d-dejta 
tintbagħat lil terzi persuni, u l-korollarju ta’ din il-possibbiltà hu d-dritt tal-oppożizzjoni mis-
suġġett tad-dejta, li hu stabbilit b'mod ċar u rinfurzat fl-Artikolu 19 ta’ dan ir-Regolament, li 
se jkun japplika wkoll għall-attivitajiet offlajn. Meta tiġi prevista l-komunikazzjoni ta’ dejta lil 
terzi persuni, jinżammu l-possibbiltajiet indispensabbli ta’ promozzjoni kummerċjali mill-
impriżi, assoċjazzjonijet u NGOs.

Emenda 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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 

f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur jew minn terza persuna 
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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 ijkun minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

jew terzi persuni li tintbagħtilha jew 
tintbagħtilhom id-dejta, 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. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-relatur qed jipproponi li tinżamm il-formulazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE. Huwa jfakkar li 
r-regolament ma jirrigwardax biss id-dinja diġitali iżda jkun japplika wkoll għall-attivitajiet 
offlajn. Għall-finanzjament tal-attivitajiet tagħhom, ċerti setturi, bħal dak tal-pubblikazzjoni 
tal-ġurnali, jeħtieġu li jutilizzaw sorsi esterni biex jikkuntattjaw abbonati ġodda potenzjali.

Emenda 194
Morten Løkkegaard

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Id-dejta tinġabar minn reġistri, listi 
jew dokumenti pubbliċi aċċessibbli minn 
kulħadd;

Or. en

Emenda 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) L-ipproċessar tad-dejta, fost l-oħrajn 
l-informazzjoni dwar membri ta’ 
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organizzazzoni, li ssir mill-organizzazzjoni 
in kwistjoni b’konformità mar-regoli 
statutorji tagħha, hija ta’ importanza 
kbira għall-kontrollur tad-dejta 
f’organizzazzjonijiet ibbażati fuq sħubija 
volontarja.

Or. en

Emenda 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa neċessarju għal 
skopijiet ta’ detezzjoni u prevenzjoni tal-
frodi skont regolament finanzjarju 
applikabbli jew industrija stabbilita, jew 
kodiċi ta’ prattika ta’ korp professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza fil-prattika wriet li “obbligu legali” ma jinkludix ir-regolament finanzjarju jew 
il-kodiċi ta’ kondotta domestiċi li huma fundamentali fil-prevenzjoni u d-detezzjoni tal-frodi, 
ta’ importanza kbira għall-kontrolluri tad-dejta u għall-protezzjoni tas-suġġetti tad-dejta.

Emenda 197
Morten Løkkegaard

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) L-ipproċessar huwa neċessarju għad-
difiża ta’ interess, il-ġbir ta’ evidenzi 
bħala provi ġudizzjarji jew il-
preżentazzjoni ta’ azzjoni.
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Or. en

Emenda 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) dejta psewdonoma biss tiġi 
pproċessata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ psewdonomi u dejta anonima u 
tinkoraġġixxi prattika tajba tan-negozju li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-dejta.  
L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta (minħabba li 
ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali) tgħin biex 
tippromwovi aktar l-użu tad-dejta għan-negozju filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur.

Emenda 199
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa 
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta
l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali u tkun proporzjonata mal-
għan leġittimu segwit.

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa 
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn. Il-liġi tal-
Istat Membru għandha tirrispetta wkoll 
dan ir-regolament u trattati 
internazzjonali li l-Istat Membru ddeċieda 
li jsegwi. Fl-aħħar nett l-Istat Membru 
huwa obbligat li jevalwa u jiddeċiedi jekk 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali hijiex
proporzjonata mal-għan leġittimu segwit
jew jekk jistax jinkiseb għan leġittimu bl-
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użu ta’ soluzzjonijiet anqas invażivi fuq il-
privatezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Article 6, paragraph 1, point e states that processing is lawful if: “processing is necessary for 
the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller”. Seen in connection with paragraph 3, this leaves Member 
States a very wide margin for eroding citizens’ protection of data mentioned in this regulation 
using national legislation. The harmonisation among Member States will be under pressure 
because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens’ data 
will be processed differently in the different countries.

Emenda 200
Matteo Salvini

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-paragrafu 1. 
Dan għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfassil tal-kunsens fil-kuntest u l-assigurazzjoni ta’ esperjenzi effettivi ta’ privatezza huma 
konformi mal-għanijiet tal-proposti għall-premessa 25.

Emenda 201
Bernadette Vergnaud
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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. fr

Ġustifikazzjoni

It-testi li jiddefinixxu l-interess leġittimu huma ċari u l-ġurisprudenza dwar dan is-suġġett 
kostanti. Għalhekk mhemmx il-ħtieġa li wieħed jirrikorri għal att delegat biex jiġu definiti l-
kundizzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 (f). Il-kwistjoni tal-kunsens għall-ipproċessar tad-dejta 
personali tal-minorenni hi rregolata mill-Artikolu 8 ta’ dan ir-regolament.

Emenda 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament tipprevedi numru konsiderevoli ta' atti delegati li mhuwiex 
ġustifikat. Speċifikament, teżisti ġurisprudenza fil-qasam, u l-kwistjoni tal-kunsens għall-
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ipproċessar tad-dejta personali tal-minorenni hija rregolata mill-Artikolu 8.

Emenda 203
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-
prova għall-kunsens tas-suġġett tad-dejta
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu 
għal għanijiet speċifikati.

1. Fejn huwa meħtieġ kunsens, il-forma 
ta’ kunsens miġbur għall-ipproċessar tad-
dejta personali ta’ suġġett tad-dejta 
għandha tkun proporzjonata mat-tip ta’ 
dejta pproċessata, l-għan tal-ipproċessar u 
kwalunkwe riskji identifikati, kif 
iddeterminat permezz ta’ valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 204
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’ 
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda 
wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex 
jingħata kunsensgħandu jiġi ppreżentat 
b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn 
din il-kwistjoni l-oħra.

imħassar

Or. en

Emenda 205
Morten Løkkegaard
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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. L-irtirar tal-
kunsens ma għandux jaffettwa l-legalità 
tal-ipproċessar ibbażat fuq kunsens qabel l-
irtirar tiegħu jew f’każijiet fejn huwa 
pprovdut terminu minimu mandatorju ta’ 
ħażna b’liġi nazzjonali jew Ewropea, jew 
id-dejta hija pproċessata skont 
dispożizzjonijiet regolatorji Ewropej u 
nazzjonali, jew għall-għanijiet tal-ġlieda 
kontra l-frodi jew legali. Is-suġġett tad-
dejta għandu jikkomunika r-rieda li jirtira 
l-kunsens tiegħu jew tagħha lill-
proċessur. L-irtirar tal-kunsens huwa 
effettiv 30 ġurnata wara li tiġi rċevuta d-
dikjarazzjoni.

Or. en

Emenda 206
Mitro Repo

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 jew f’każi 
fejn id-dejta trid tiġi pproċessata għal 
skopijiet regolatorji, tal-ġlieda kontra l-
frodi jew legali. Jekk il-kunsens ikun 
għadu meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta’ 
kuntratt, l-irtirar tiegħu jimplika r-rieda li 
jiġi tterminat il-kuntratt.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri tas-servizzi finanzjarji huma meħtieġa jżommu dejta biex jissodisfaw obbligi legali 
u regolatorji. Għalhekk id-dritt li jiġi irtirat il-kunsens għandu jqis ukoll sitwazzjonijiet fejn 
dejta trid tiġi pproċessata għal skopijiet regolatorji, ta’ kontra l-frodi jew legali.

Emenda 207
Malcolm Harbour

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. Fejn l-
ipproċessar ta’ dejta personali huwa 
element essenzjali tal-kapaċità tal-
kontrolluri li jipprovdu sigurtà adegwata 
fil-forniment ta’ servizz lis-suġġett tad-
dejta, l-irtirar ta’ kunsens jista’ jwassal 
għat-terminazzjoni tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-irtirar tal-kunsens jikkomprometti l-kapaċità ta’ fornitur tas-servizz li jissalvagwardja 
b’mod adegwat id-dejta personali tas-suġġett tad-dejta, il-fornitur tas-servizz m’għandux ikun 
obbligat li jipprovdi s-servizz imsemmi qabel.  Pereżempju, bank m’għandux ikun obbligat li 
jkompli joffri karta ta’ kreditu jekk is-suġġett tad-dejta irtira l-kunsens tiegħu li jippermetti l-
ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għall-prevenzjoni ta’ attività frodulenti.

Emenda 208
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)



PE500.411v01-00 88/221 AM\917991MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali deskritti fl-
Artikolu 9, il-kunsens għandu jinġabar 
permezz ta’ dikjarazzjoni mogħtija 
liberalment, infurmata u espliċita jew 
azzjoni oħra ċara u affermattiva, li biha s-
suġġett tad-dejta ifisser il-qbil tiegħu.

Or. en

Emenda 209
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Kunsensi miġbura qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament għandhom 
jibqgħu validi wara li dan jidħol fis-seħħ.

Or. en

Emenda 210
Malcolm Harbour

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
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Ġustifikazzjoni

Terminoloġija bħal ‘żbilanċ sinifikanti’ aktarx tikkawża inċertezza legali.  Barra minn hekk, 
mhijiex neċessarja għax il-liġi tal-kuntratti, inkluża l-liġi dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, 
tipprovdi salvagwardji adegwati kontra l-frodi, it-theddid, l-isfruttament inġust eċċ u dawn 
għandhom japplikaw ukoll għal ftehimiet għall-ipproċessar tad-dejta personali.

Emenda 211
Morten Løkkegaard

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. fis-suq tax-xogħol mhuwiex 
ikkunsidrat li hemm żbilanċ sinifikanti 
bejn l-impjegatur u l-impjegat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’mod ġenerali huwa importanti li impjegatur jista’ jipproċessa dejta dwar l-impjegat –
pereżempju fir-rigward ta’ pagi, btajjel, benefiċċji, anniversarji, edukazzjoni, saħħa, 
kundanni kriminali, eċċ.  Bħalissa l-impjegat jista’ jagħti kunsens li l-impjegatur jipproċessa 
din id-dejta. Madankollu, il-kliem fir-regolament jista’ jiġi interpretat bħallikieku fil-futur se 
jiġi introdott żbilanċ bejn l-impjegatur u l-impjegat.

Emenda 212
Morten Løkkegaard

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Paragrafu 4 m’għandux japplika 
fejn il-kunsens tas-suġġett tad-dejta huwa 
meħtieġ bil-liġi.
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Or. en

Emenda 213
Christian Engström

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-twettiq ta’ kuntratt jew il-
provvediment ta’ servizz jista’ ma jkunx 
magħmul dipendenti fuq il-kunsens għall-
ipproċessar jew l-użu ta’ dejta li mhix 
neċessarja għat-twettiq tal-kuntratt jew il-
provvediment tas-servizz skont l-
Artikolu 6(1)(b).

Or. en

Emenda 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-aċċess għal kunsens partikolari fir-
rigward tal-Artikolu 6, paragrafu 1, ittra 
a), kif ukoll l-Artikolu 9, paragrafu 2, 
ittra a), jista’ jkun limitat f’każijiet fejn 
huma infurzati r-regoli interni tal-
organizzazzjonijiet dwar il-frodi u għal 
raġunijiet ta’ prevenzjoni tal-kriminalità, 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 215
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li fih 
jgħix individwu li ma għandux il-kapaċità 
legali biex jaġixxi għandha tapplika biex 
jiġu determinati l-kundizzjonijiet li fihom 
jingħata l-kunsens jew jiġi awtorizzat 
minn din il-persuna.

Or. fr

Emenda 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Din id-dispożizzjoni m’għandhiex 
tapplika għad-dritt tal-impjegatur li 
jipproċessa dejta fuq il-bażi ta’ kunsens 
mill-impjegat u lanqas għad-dritt tal-
awtoritajiet pubbliċi li jipproċessaw dejta 
fuq il-bażi ta’ kunsens miċ-ċittadin.

Or. en

Emenda 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
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l-ipproċessar tad-dejta personali ta’ 
minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

l-ipproċessar tad-dejta personali ta’ 
minorenni taħt it-18-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli
mingħajr ma jikkawża pproċessar mhux 
neċessarju ta’ dejta minbarra l-għan tal-
kunsens.

Or. en

Emenda 218
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi direttament 
lil minorenni, l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni taħt it-13-il sena 
għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li l-
kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-
kustodju tal-minorenni. Il-kontrollur 
għandu jagħmel kull sforz raġonevoli 
sabiex jikseb il-kunsens verifikabbli, 
filwaqt li jieħu in konsiderazzjoni t-
teknoloġija disponibbli.

Or. de

Emenda 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
direttament lil minorenni, l-ipproċessar tad-
dejta personali ta’ minorenni taħt it-13-il 
sena għandu jkun legali biss jekk u sal-punt 
li l-kunsens jingħata mill-ġenitur tal-
minorennii jew mir-rappreżentant legali 
tiegħu. Il-kontrollur għandu jagħmel kull 
sforz raġonevoli sabiex jikseb il-kunsens 
verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkun garantit livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta personali tal-minorenni, il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-Artikolu 8 għandu jitwessa' u ma jkunx limitat biss għas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni.

Emenda 220
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni pprovduta sabiex 
ikun espress il-kunsens għandha tingħata 
b’lingwa ċara u adattata skont l-età, 
b’mod li jinftiehem faċilment minn tfal ’il 
fuq minn 13-il sena;

Or. en

Emenda 221
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens 
verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Meta 
tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and 
predictable legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing 
the law. This legislation carries enormous consequences for the business environment and if 
not passed in enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment 
until all delegated acts are adopted and made public. Moreover each and every time entities 
involved in processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which 
could prove burdensome and costly. It shall be enough to mention that as currently foreseen 
by the Proposal some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on 
rights that are yet to be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with 
Article 12). More precision will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, 
delegated acts should be adopted within a short and specified time frame.

Emenda 222
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżitigħall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli 
msemmi fil-paragrafu 1. Billi tagħmel 
hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra miżuri speċifiċi għal 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli 
msemmi fil-paragrafu 1.
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mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

Or. de

Emenda 223
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-paragrafi 1, 2, u 3 m’għandhomx 
japplikaw fejn l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minuri jikkonċerna dejta 
dwar is-saħħa u fejn il-liġi tal-Istat 
Membri fil-qasam tas-saħħa u l-kura 
soċjali tagħti prijorità lill-kompetenza ta’ 
individwu fuq l-età fiżika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ saħħa u kura soċjali l-awtorizzazzjoni minn ġenitur jew gwardjan ta’ minuri 
m’għandhiex tkun neċessarja meta l-minuri għandu l-kompetenza li jagħmel deċiżjoni għalih 
innifsu. F’Każijiet ta’ Protezzjoni ta’ Minuri, mhuwiex dejjem fl-interessi tas-suġġett tad-
dejta li l-ġenitur jew gwardan tiegħu jkollu aċċess għad-dejta tiegħu u dan hemm bżonn jiġi 
rifless fil-leġiżlazzjoni.

Emenda 224
Morten Løkkegaard

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 

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,
problemi soċjali sinifikanti, informazzjoni 
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dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’ 
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

privata 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

Ġustifikazzjoni

Fid-Danimarka l-kategoriji speċjali ta’ dejta li huma mitluba li jiġu protetti l-aktar huma 
aktar estensivi milli jipproponi r-regolament. Bħala riżultat, ir-regolament fil-fatt ipoġġi liċ-
ċittadini Daniżi f’sitwazzjoni agħar mil-leġiżlazzjoni kurrenti. Għal din ir-raġuni, 
nissuġġerixxi li l-kategoriji speċjali jiġu mwessa’ biex jinkludu “problemi soċjali sinifikanti u 
informazzjoni privata”.

Emenda 225
Catherine Stihler

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

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun enfasizzat li l-aċċess għad-dejta personali tal-ħaddiema għandu jkun 
ipprojbit fit-termini tas-sħubija tagħhom fi trejdjunjin iżda wkoll fit-termini ta’ kwalunkwe 
attivitajiet tal-junjin li jistgħu jieħdu sehem fihom. Pereżempju, dan ir-regolament għandu 
jiżgura li d-dejta personali tar-rappreżentanti tas-saħħa u s-sigurtà fit-tredjunjin mhijiex 
aċċessata b’mod illegali u imbagħad użata kontra tagħhom (biex jiġu intimidati, esklużi minn 
impjieg ulterjuri eċċ.), li jista’ jkollha konsegwenzi perikolużi fuq ix-xogħol vitali li jwettqu.
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Emenda 226
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni 
jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-
projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta; jew

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni 
jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-
projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta. 
B’mod partikolari, dan 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-sigurtà; jew

Or. en

Emenda 227
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; jew

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni, il-liġi ta’ 
Stat Membru, jew ftehimiet kollettivi fis-
suq tax-xogħol li jipprovdu għal 
salvagwardji adegwati; jew

Or. en
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Emenda 228
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’ 
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni, 
organizzazzjonijiet fis-suq tax-xogħol jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’ 
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

Or. en

Emenda 229
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta 
personali li b’mod ċar tkun saret pubblika 
mis-suġġett tad-dejta; jew

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta 
personali li b’mod ċar tkun saret pubblika 
mis-suġġett tad-dejta jew li tkun ġiet 
ittrasferita b’mod liberu lill-kontrollur fuq 
l-inizjattiva tas-suġġett tad-dejta u li tiġi 
pproċessata għall-iskop speċifiku 
ddeterminat mis-suġġett tad-dejta u fl-
interess tiegħu; jewr

Or. en
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Emenda 230
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’ 
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’ 
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’ 
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’ 
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt is-superviżjoni tal-
awtorità superviżorja kompetenti jew fejn 
l-ipproċessar ikun neċessarju għal 
konformità ma’ jew biex ikun evitat ksur 
ta’ obbligu legali jew regolatorju tal-UE 
jew nazzjonali jew ftehimiet kollettivi fis-
suq tax-xogħol li jkun soġġett għalih il-
kontrollur, jew għat-twettiq ta’ ħidma 
mwettqa għal raġunijiet importanti ta’ 
interess pubbliku, u sakemm jiġi awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat 
Membru li qiegħed jipprovdi għas-
salvagwardji xierqa. Reġistru komplet ta’ 
kundanni kriminali għandu jinżamm biss 
taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u l-organizzazzjonijiet tal-impjegati 
(unjins tax-xogħol) jistgħu jkomplu jinnegozjaw ma’ xulxin fil-futur u joħolqu ftehimiet 
kollettivi li huma skont il-kultura nazzjonali, it-tradizzjoni, il-kompetittività u s-sitwazzjoni 
ekonomika.

Emenda 231
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Article 9 – paragraph 2 – point ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-ipproċessar tad-dejta personali dwar 
kundanni kriminali jew miżuri relatati 
mas-sigurtà jitwettaq fil-kuntest ta’ 



PE500.411v01-00 100/221 AM\917991MT.doc

MT

databases li fihom dejta dwar il-frodi li 
twettqu kontra l-istituzzjonijiet ta’ kreditu 
jew membri ta’ gruppi finanzjarji oħra 
rregolati bil-liġi nazzjonali jew tal-UE u 
stabbiliti minn istituzzjonijiet finanzjarji 
għall–prevenzjoni tal-frodi; Ir-
restrizzjonijiet fuq l-ipproċessar ta’ dejta 
relata ma’ kundanni kriminali 
m’għandhomx japplikaw għal dejta 
relatata ma’ reati kriminali.

Or. en

Emenda 232
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – 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, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 233
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu -11 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -11
Prinċipji ġenerali għad-drittijiet tas-
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suġġetti tad-dejta
1. Il-bażi tal-protezzjoni tad-dejta huma 
drittijiet ċari u mhux ambigwi għas-
suġġett tad-dejta fir-rigward tal-kontrollur 
tad-dejta. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għandhom l-għan li jsaħħu, 
jiċċaraw, jiggarantixxu u fejn xieraq, 
jikkodifikaw, dawn id-drittijiet.
2. Tali drittijiet jinkludu, fost oħrajn, il-
provvediment ta’ informazzjoni ċara, 
mifthiema faċilment dwar il-politiki tal-
kontrollur tad-dejta għall-aċċess, rettifika 
u tħassir tad-dejta għas-suġġett tad-dejta, 
id-dritt għat-trasferibbiltà tad-dejta u d-
dritt ta’ oġġezzjoni għat-tfassil ta’ profili; 
li b’mod ġenerali tali drittijiet għandhom 
jiġu eżerċitati bla ħlas u li l-kontrollur 
tad-dejta jwettaq talbiet mis-suġġett tad-
dejta f’perjodu raġjonevoli ta’ żmien.

Or. en

Emenda 234
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari 
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, b’mod 
partikolari għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni jew il-komunikazzjoni relatati mal-ipproċessar tad-dejta jridu jkunu ċari u 
jinftiehmu. Il-kliem "adattat għas-suġġett tad-dejta" jirriskja li joħloq inċertezza legali. Jidher 
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proporzjonat li jiġi impost obbligu partikolari esklussivament fir-rigward tal-minorenni li 
jikkostitwixxu kategorija speċifika.

Emenda 235
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-informazzjoni għas-suġġetti tad-
dejta għandha tiġi pprovduta f’format li 
joffri lis-suġġetti tad-dejta l-informazzjoni 
meħtieġa biex jifhmu l-pożizzjoni 
tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet b’mod 
xieraq. Informazzjoni sħiħa għandha 
tkun disponibbli fuq talba. Għalhekk il-
kontrollur għandu jipprovdi trasparenza 
fl-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-
politiki tiegħu dwar il-protezzjoni tad-
dejta permezz ta’ metodu ta’ deskrizzjoni 
mifthiem faċilment abbażi ta’ stampi 
għall-istadji differenti tal-ipproċessar tad-
dejta.

Or. en

Emenda 236
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi bl-iskop li tispeċifika 
aktar il-metodu ta’ deskrizzjoni stabbilit 
fil-paragrafu 3 dwar pereżempju l-
ipproċessar, it-tul tal-ħażna, it-
trasferiment jew it-tħassir ta’ dejta billi 
tistabbilixxi stampi jew strumenti oħra 
sabiex l-informazzjoni tiġi pprovduta 
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b’mod standardizzat. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu 
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu 
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku. Il-proċeduri msemmija 
f’dan l-Artikolu jistgħu jkunu proċeduri 
stabbiliti diġà minn awtoritajiet pubbliċi 
fl-Istati Membri sakemm il-proċeduri 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament.

Or. en

Emenda 238
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta jew sakemm il-kontrollur 
m’għandux raġuni li jemmen li l-
provvediment tal-informazzjoni f’forma 
elettronika joħloq riskju sinifikanti ta’ 
frodi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rilaxx ta’ ċerta dejta f’forma elettronika bħalma huma fajls ta’ kreditu jista’ jirriżulta 
f’modifika jew serq tal-identità meta pprovdut lill-konsumaturi. Ir-rilaxx ta’ dejta minn 
aġenziji ta’ referenza ta’ kreditu għandha tkun dipendenti fuq kontrolli ta’ awtentikazzjoni li 
jissodisfaw kriterji stabbiliti mill-aġenzija li qed iżżomm id-dejta għall-prevenzjoni ta’  
interċettazzjoni, użu ħażin, użu frodulenti jew modifika.

Emenda 239
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
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għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu varji jew manifestament eċċessivi, 
b’mod partikolari minħabba l-karattru 
ripetittiv tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob 
ħlas talli jipprovdi l-informazzjoni jew 
jieħu l-azzjoni mitluba, jew il-kontrollur 
jista’ ma jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-
każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-
responsabbiltà li jagħti prova tan-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en

Emenda 240
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas
raġonevoli talli jipprovdi l-informazzjoni 
jew jieħu l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, 
il-kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà 
li jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

Or. en

Emenda 241
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba. Il-kontrollur jista’ 
jitlob tariffa nominali stabbilita bil-liġi 
tal-Istat Membru li għalih hu suġġett il-
kontrollur għall-provvediment tal-
informazzjoni jew għat-teħid tal-azzjoni 
mitluba jekk il-kontrollur huwa aġenzija 
ta’ referenza ta’ kreditu li qed tirrispondi 
għal talba minn konsumatur għal aċċess 
għall-fajl ta’ kreditu tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti legali eżistenti jiddeterminaw il-mod dwar aċċess għall-fajls ta’ kreditu mill-
konsumaturi f’ħafna Stati Membri tal-UE. Il-kapaċità li aġenziji ta’ referenza ta’ kreditu 
jimponu tariffa nominali tippermetti li jkunu koperti l-ispejjeż magħmula fir-rigward tas-
segwitu tal-inkjesti, u huwa mekkaniżmu użat b’mod komuni biex jikkonferma l-identità tal-
applikant u b’hekk jipprevjeni l-frodi.

Emenda 242
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
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partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

partikolari minħabba l-volum għoli, il-
kumplessità jew il-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas
xieraq, mhux għall-profitt, talli jipprovdi 
l-informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba, 
jew il-kontrollur jista’ jirrifjuta li jieħu l-
azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur 
għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti 
prova tan-natura manifestament eċċessiva 
tat-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provvediment ta’ dejta miżmuma f’dejtabejż jiswa l-flus. It-talba ta’ kontribuzzjoni xierqa, 
mhux għall-profitt mis-suġġett tad-dejta għall-aċċess għad-dejta tgħin biex tillimita talbiet 
frivolużi u hija kritika biex tiskoraġġixxi frodulenti milli jiksbu volumi għolja ta’ dejta ta’ 
kreditu tal-konsumaturi li jistgħu jintużaw għal skopijiet frodulenti.

Emenda 243
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – 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-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex il-każ li din id-dispożizzjoni tiġi ppreċiżata iktar permezz ta’ att delegat. L-
awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri huma f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw għad-
diffikultajiet eventwali.
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Emenda 244
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’ 
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju.  Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri huma f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw għad-
diffikultajiet eventwali.

Emenda      245
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet żvelata d-dejtasakemm din ma 
tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi 
sforz sproporzjonat.

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet żvelata d-dejta.

Or. el
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Emenda 246
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Il-kontrollur għandu jiżgura li ġiet 
riċevuta dokumentazzjoni biżżejjed għall-
identità ta’ suġġett tad-dejta, meta s-
suġġett tad-dejta jinfurza d-drittijiet 
imsemmija fl-Artikoli 14-19 f’dan ir-
regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġu introdotti drittijiet ġodda għaċ-ċittadini f’dan ir-regolament. Manankollu, mhux 
iddikjarat imkien kif iċ-ċittadini għandhom jiddokumentaw l-identitajiet tagħhom biex 
jinfurzaw id-drittijiet. Huwa importanti li l-identità taċ-ċittadin tiġi ddokumentata u 
potenzjalment ikkontestata mill-kontrollur biex ikun żgurat li ma jista’ jiġri l-ebda forma ta’ 
serq tal-identità.

Emenda 247
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’ 
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi mill-inqas din l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta:

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’ 
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi din l-informazzjoni li ġejja lis-
suġġett tad-dejta:

Or. en

Emenda 248
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-perjodu li matulu d-dejta personali 
tkun se tinħażen;

c) il-kriterji u/jew l-obbligi legali li 
jippermettu li jiġi determinat il-perjodu li 
matulu d-dejta personali tkun se tinħażen;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex possibbli li jkun magħruf bil-quddiem iż-żmien kemm se ddum maħżuna d-dejta, 
billi dan iż-żmien jista' jkun marbut ma' obbligazzjonijiet legali speċifiċi.

Emenda 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-perjodu li matulu d-dejta personali 
tkun se tinħażen;

c) il-kriterji li jippermettu li jiġi 
determinat il-perjodu li matulu d-dejta 
personali tkun se tinħażen għal kull 
objettiv;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex dejjem possibbli li jiġi determinat bi preċiżjoni ż-żmien eżatt kemm se ddum 
maħżuna d-dejta personali, l-aktar fil-każ li tinżamm għal objettivi differenti.

Emenda 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 - punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-
ħsieb li jittrasferixxi lejn pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali u l-livell ta’ 
protezzjoni mogħti minn dak il-pajjiż terz 
jew dik l-organizzazzjoni internazzjonali 
permezz ta’ referenza għal deċiżjoni 
xierqa mill-Kummissjoni;

g) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-
ħsieb li jittrasferixxi lejn pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali u l-
eżistenza jew in-nuqqas ta’ deċiżjoni mill-
Kummissjoni dwar il-livell ta’ protezzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar deċiżjoni jew in-nuqqas ta' deċiżjoni min-naħa tal-Kummissjoni, 
tiżgura livell suffiċjenti ta' informazzjoni tas-suġġett tad-dejta u tiċċara l-obbligu tal-
kontrollur.

Emenda 251
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 - punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) kwalunkwe informazzjoni oħra 
meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar 
ġust fir-rigward tas-suġġett tad-dejta, billi 
jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom 
tinġabar id-dejta personali.

h) kwalunkwe informazzjoni oħra li l-
kontrollur iqis li hi meħtieġa sabiex 
tiggarantixxi pproċessar ġust fir-rigward 
tas-suġġett tad-dejta, billi jitqiesu ċ-
ċirkustanzi speċifiċi li fihom tinġabar id-
dejta personali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni u jiġi ppreċiżat li l-
kontrolluri jistgħu jiżguraw livell ogħla ta' trasparenza.

Emenda 252
Catherine Stihler
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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 tinkludi dejta akkwistata 
minn parti terza illegalment u mgħoddija 
lill-kontrollur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta għandhom id-dritt li jinnotifikaw immedjatament jekk jinstab li d-dejta 
personali tagħhom ġiet aċċessata b’mod illegali biex tintuża kontra tagħhom (pereżempju 
biex ikunu pprojbiti attivisti ta’ trejdjunjin u jiġu esklużi mill-impjieg)

Emenda 253
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt b

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; jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li jkunu jafu jekk id-dejta personali tagħhom 
ġietx aċċessata illegalment, speċjalment jekk imbagħad din se tintuża kontra tagħhom, 
pereżempju biex ikunu pprojbiti attivisti ta’ trejdjunjin u jiġu esklużi mill-impjieg, minħabba 
li hemm evidenza biżżejjed li tappoġġja dawn il-prattiċi illegali (Ref: ICO UK 2009 Każ tal-
Assoċjazzjoni dwar il-Konsultazzjoni dwar il-projbizzjoni)
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Emenda    254
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt b

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; jew

imħassar

Or. el

Emenda 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – punt b

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; jew

(b) id-dejta ma tinġabarx mingħand is-
suġġett tad-dejta u l-provvediment ta’ din 
l-informazzjoni jirriżulta impossibbli jew 
ikun jinvolvi sforz sproporzjonat u 
jiġġenera piż amministrattiv eċċessiv, 
speċjalment meta l-ipproċessar isir minn 
SME kif definit fir-rakkomandazzjoni tal-
UE 2003/361; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-SMEs ma jitpoġġewx taħt piż amministrattiv 
mhux neċessarju bir-Regolament.

Emenda 256
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur fi 
kwalunkwe ħin, fuq talba, il-konferma ta’ 
jekk dejta personali li tirrigwarda lis-
suġġett tad-dejta hijiex qiegħda tiġi 
pproċessata jew le. Fejn dejta personali 
bħal din tkun qed tiġi pproċessata, il-
kontrollur għandu jipprovdi l-
informazzjoni li ġejja:

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur fi 
kwalunkwe ħin, fuq talba u billi jħallas l-
ispiża tal-estrazzjoni tal-informazzjoni, il-
konferma ta’ jekk dejta personali li 
tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta hijiex 
qiegħda tiġi pproċessata jew le sabiex ikun 
jaf u jivverifika l-legalità tal-ipproċessar. 
Fejn dejta personali bħal din tkun qed tiġi 
pproċessata, il-kontrollur għandu jipprovdi 
l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 257
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-perjodu li matulu sejra tkun maħżuna 
d-dejta personali;

(d) ir-regoli li bihom jiġi ddeterminat il-
perjodu li matulu sejra tkun maħżuna d-
dejta;

Or. en

Emenda 258
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) fejn applikabbli, meta d-dejta 
tinġabar u tiġi pproċessata bi bdil għall-
provvediment ta’ servizzi bla ħlas, l-istima 
tal-valur tal-kontrollur tad-dejta 
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pproċessata tas-suġġett. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta personali hija komodità negozjabbli u s-suġġetti tad-dejta fil-biċċa l-kbira mhumiex 
konxji tal-valur tad-dejta tagħhom għall-kontrolluri u l-proċessuri tad-dejta. Il-provvediment 
tal-istima tal-valur tal-kontrollur lis-suġġett tad-dejta, fejn din intalbet, jippermetti lis-
suġġetti tad-dejta li jieħdu deċiżjoni infurmata għal kollox dwar l-użu tad-dejta tagħhom, u 
jgħin ukoll biex jillimita suq li jiffavorixxi naħa waħda billi jagħti s-setgħa lill-konsumaturi.

Emenda 259
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett 
tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett 
tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, jekk 
disponibbli f’format strutturat u użat 
normalment sakemm ma jkunx mitlub 
mod ieħor mis-suġġett tad-dejta. Dan 
huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
kontrollur li jiddetermina forma oħra ta’ 
mmaniġġjar tat-talbiet għall-
informazzjoni speċifikati fil-punt 1 jekk 
huwa ġġustifikat min-neċessità li tiġi 
vverifikata l-identità tas-suġġett li qed 
jitlob din l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett 
tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata u użata għat-
tfassil ta’ profili. Meta s-suġġett tad-dejta 
jagħmel it-talba f’forma elettronika, l-
informazzjoni għandha tiġi pprovduta 
f’forma elettronika, sakemm ma jkunx 
mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett 
tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jikseb mingħand il-kontrollur, 
komunikazzjoni tad-dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata. Meta s-suġġett 
tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta. Il-kontrollur għandu jieħu l-miżuri 
kollha raġonevoli sabiex jiżgura ruħu 
mill-identità ta’ suġġett tad-dejta li jkun 
qed jitlob l-aċċess għad-dejta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B'mod partikolari, meta t-talba ssir f'forma elettronika, id-dritt ta' aċċess ma għandux jagħti 
lok għal abbużi. Konsegwentement, il-kontrollur irid jaċċerta ruħu mill-identità ta' min 
qiegħed jitlob l-aċċess għad-dejta u jrid ikun jista' jipprova li dan ikun sar b'diliġenza.
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Emenda 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Soġġett għas-salvagwardji legali 
neċessarji, speċjalment sabiex ikun żgurat 
li l-informazzjoni ma tintużax biex 
jittieħdu miżuri jew deċiżjonijiet dwar 
persuni speċifiċi, l-Istati Membri jistgħu, 
f’każijiet mingħajr riskju ta’ ksur tal-
privatezza, jillimitaw permezz tal-liġi d-
drittijiet skont l-Artikolu 15 biss jekk 
dawn id-drittijiet huma pproċessati bħala 
parti minn riċerka xjentifika skont l-
Artikolu 83 ta’ dan ir-Regolament jew 
jekk biss din id-dejta personali qed 
tinħażen fil-perjodu ta’ żmien li hemm 
bżonn biex isiru l-istatistiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 13, paragrafu 2, tad-Direttiva 95/46/KE, ĠU L 281/95.

Emenda 263
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Paragrafu 1 m’għandux japplika għal 
dejta psewdonoma.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ psewdonomi u dejta anonima u 
tinkoraġġixxi prattika tajba tan-negozju li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-dejta.  
L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta (minħabba li 
ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali) tgħin biex 
tippromwovi aktar l-użu tad-dejta għan-negozju filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur.

Emenda 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dritt li jkun minsi u għal tħassir Dritt għal tħassir

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt li jkun minsi huwa kunċett li mhuwiex fil-biċċa l-kbira kompatibbli ma’ kif l-
informazzjoni dwar is-suġġetti tad-dejta tiċċirkola fl-ambjent onlajn. Ir-rikonoxximent tad-
dritt ta’ suġġett tad-dejta li jkun minsi jkun jeħtieġ livell eċċessiv ta’ spiża ta’ konformità 
burokratika u aktarx li jkun impossibbli li jiġi implimentat/iggarantit. Madankollu, f’firxa ta’ 
ċirkostanzi, jista’ jiġi aċċettat dritt għal tħassir.

Emenda 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
F’konformità mar-rekwiżiti tad-dejta ta’ 
dan ir-Regolament, speċjalment il-
privatezza b’intenzjoni, 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 
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jkollhom evidenza dokumentarja tal-
istorja ta’ każ partikolari.

Or. en

Emenda 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dritt għal tħassir m’għandux 
japplika meta ż-żamma ta’ dejta personali 
hija neċessarja għat-twettiq ta’ kuntratt 
bejn organizzazzjoni u s-suġġett tad-dejta, 
jew meta hemm rekwiżit regolatorju biex 
tinżamm din id-dejta, jew għal skopijiet 
ta’ prevenzjoni tal-frodi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta ġdida tistabbilixxi ċirkostanzi xierqa għal-limitazzjoni tad-dritt tas-suġġetti 
tad-dejta għal tħassir fit-termini ta’ x’inhu neċessarju għall-għanijiet ta’ negozju u 
regolatorji.

Emenda 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dejta ma tkunx aktar meħtieġa fir-
rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor 
id-dejta;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li tidentifika b’mod ċar meta dejta personali definittivament mhijiex meħtieġa 
aktar għal skopijiet ta’ negozju. It-tħassir sistematiku ta’ dejta meta m’hemmx użu immedjat 
twassal għal spejjeż sproporzjonati ta’ konformità.

Emenda 268
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dejta ma tkunx aktar meħtieġa fir-
rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor 
id-dejta;

(a) id-dejta ma tkunx aktar meħtieġa fir-
rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor 
id-dejta u l-perjodu mandatorju legali ta’ 
żamma jkun skada;

Or. en

Emenda 269
Mitro Repo

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dejta ma tkunx aktar meħtieġa fir-
rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor 
id-dejta;

(a) id-dejta ma tkunx aktar meħtieġa fir-
rigward tal-għanijiet li għalihom tkun 
inġabret jew ġiet ipproċessata mod ieħor 
id-dejta u meta l-kontrollur tad-dejta 
m’għandux bażi legali jew regolatorja 
biex iżomm id-dejta;

Or. en

Emenda 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-suġġett tad-dejta jirtira l-kunsens li 
fuqu huwa bbażat l-ipproċessar skont l-
punt (a) tal-Artikolu 6(1), jew meta l-
perjodu ta’ ħażna li jkun ta l-kunsens 
għalih ikun skada, u meta ma jkun hemm 
l-ebda raġuni legali għall-ipproċessar tad-
dejta;

(b) is-suġġett tad-dejta jirtira l-kunsens li 
fuqu huwa bbażat l-ipproċessar skont l-
punt (a) tal-Artikolu 6(1), jew meta l-
perjodu ta’ ħażna li jkun ta l-kunsens 
għalih ikun skada;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit huwa ġenerali wisq u jwassal għal spejjeż kbar ta’ konformità minħabba li d-
dejta jkollha titħassar b’mod sistematiku jekk m’hemmx ġustifikazzjoni legali għaż-żamma 
tagħha.

Emenda 271
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-
ipproċessar ta’ dejta personali skont l-
Artikolu 19;

(c) is-suġġett tad-dejta joġġezzjona għall-
ipproċessar ta’ dejta personali skont l-
Artikolu 19 u l-oġġezzjoni tintlaqa’;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba tiżgura li suġġett tad-dejta ma jistax sempliċiment jagħmel 
oġġezzjoni skont l-Artikolu 19, u b’hekk jiskatta l-prinċipju tad-Dritt li Jkun Minsi, meta l-
oġġezzjoni mhijiex immeritata.

Emenda 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar tad-dejta ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament 
għal raġunijiet oħra.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implikazzjonijiet potenzjali ta’ din il-klawżola mhumiex ċari u jkunu jridu jiġu spjegati.

Emenda 273
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun għamel id-dejta 
personali pubblika, huwa għandu jieħu l-
passi kollha raġonevoli, inklużi miżuri 
tekniċi, fir-rigward tad-dejta li l-
kontrollur huwa responsabbli għall-
pubblikazzjoni tagħha, sabiex jinforma lil 
partijiet terzi li li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta, li suġġett tad-dejta jitlobhom 
biex iħassru kwalunkwe rabta ma’, jew 
kopja jew replika ta’ dik id-dejta 
personali. Meta l-kontrollur ikun 
awtorizza pubblikazzjoni ta’ parti terza ta’ 
dejta personali, il-kontrollur għandu 
jitqies bħala responsabbli għal dik il-
pubblikazzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li r-reċipjenti jiġu infurmati bil-fatt li ġie eżerċitat id-dritt għal tħassir mis-suġġett 
tad-dejta huwa diġà previst fl-Artikolu 13.
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Emenda 274
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun għamel id-dejta personali 
pubblika, huwa għandu jieħu l-passi kollha 
raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-
rigward tad-dejta li l-kontrollur huwa 
responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha, 
sabiex jinforma lil partijiet terzi li li 
qegħdin jipproċessaw din id-dejta, li 
suġġett tad-dejta jitlobhom biex iħassru 
kwalunkwe rabta ma’, jew kopja jew 
replika ta’ dik id-dejta personali. Meta l-
kontrollur ikun awtorizza pubblikazzjoni 
ta’ parti terza ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu jitqies bħala 
responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun għamel id-dejta personali 
pubblika, huwa għandu jieħu l-passi kollha 
raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-
rigward tad-dejta li l-kontrollur huwa 
responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha, 
sabiex jinforma lil dawk il-partijiet terzi li 
li qegħdin jipproċessaw din id-dejta
kuntrattwalment f’isem il-kontrollur, li 
suġġett tad-dejta jitlobhom biex iħassru 
kwalunkwe rabta ma’, jew kopja jew 
replika ta’ dik id-dejta personali. Meta l-
kontrollur ikun awtorizza pubblikazzjoni 
ta’ parti terza ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu jitqies bħala 
responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.
Dejta anonimizzata, xi dejta 
psewdonomizzata u dejta mhux 
disponibbli pubblikament jew li ma tistax 
tinqara hija eċċezzjoni

Or. en

Emenda 275
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun għamel id-dejta personali 
pubblika, huwa għandu jieħu l-passi kollha 
raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-
rigward tad-dejta li l-kontrollur huwa 

2. Meta l-kontrollur imsemmi fil-
paragrafu 1 ikun għamel id-dejta personali 
pubblika mingħajr il-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, huwa għandu jieħu l-passi kollha 
raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-
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responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha, 
sabiex jinforma lil partijiet terzi li li 
qegħdin jipproċessaw din id-dejta, li 
suġġett tad-dejta jitlobhom biex iħassru 
kwalunkwe rabta ma’, jew kopja jew 
replika ta’ dik id-dejta personali. Meta l-
kontrollur ikun awtorizza pubblikazzjoni 
ta’ parti terza ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu jitqies bħala 
responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.

rigward tad-dejta li l-kontrollur huwa 
responsabbli għall-pubblikazzjoni tagħha, 
sabiex jinforma lil partijiet terzi li li 
qegħdin jipproċessaw din id-dejta, li 
suġġett tad-dejta jitlobhom biex iħassru 
kwalunkwe rabta ma’, jew kopja jew 
replika ta’ dik id-dejta personali. Meta l-
kontrollur ikun awtorizza pubblikazzjoni 
ta’ parti terza ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu jitqies bħala 
responsabbli għal dik il-pubblikazzjoni.

Or. en

Emenda 276
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu javża lis-suġġett tad-dejta bl-
azzjonijiet fuq talba tiegħu mit-terzi 
persuni msemmija fil-paragrafu 2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet mogħtija lis-suġġett tad-dejta għandhom jissaħħu. L-Artikolu 17(2) jimponi 
obbligu tal-mezzi lill-kontrollur. Dan l-obbligu jrid mill-anqas ikun akkumpanjat minn dmir 
ta' informazzjoni dwar l-azzjonijiet imwettqa min-naħa tal-partijiet terzi li jipproċessaw id-
dejta personali inkwistjoni.

Emenda 277
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għall-prevenzjoni jew id-detezzjoni 
tal-frodi, il-konferma tal-identità, u/jew 
id-determinazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja, jew il-kapaċità ta’ ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx xieraq li l-individwi jkunu jistgħu jħassru dejta dwarhom li qed tinżamm għal 
raġunijiet leġittimi skont leġiżlazzjoni eżistenti.

Emenda 278
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ipproċessar huwa illegali u s-suġġett 
tad-dejta jopponi t-tħassir tagħha u jitlob 
minflok ir-restrizzjoni tal-użu tagħha;

imħassar

Or. en

Emenda 279
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-suġġett tad-dejta jitlob li jittrasmetti 
d-dejta personali f’sistema ta’ pproċessar 
awtomatizzata oħra skont l-Artikolu 18(2).

imħassar

Or. en
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Emenda 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Dritt għall-portabbiltà tad-dejta
1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt, meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata b’mezzi elettroniċi u 
b’format strutturat u użat b’mod komuni, 
li jikseb mingħand il-kontrollur kopja tad-
dejta li tkun qiegħda tiġi pproċessata 
f’format elettroniku u strutturat li jintuża 
normalment u li jippermetti l-użu ulterjuri 
mis-suġġett tad-dejta.
2. Meta s-suġġett tad-dejta jkun ipprovda 
d-dejta personali u l-ipproċessar ikun 
ibbażat fuq il-kunsens jew fuq kuntratt, is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jittrasmetti dik id-dejta personali u kull 
informazzjoni oħra pprovduta mis-suġġett 
tad-dejta u miżmuma minn sistema ta’ 
pproċessar awtomatizzata, f’oħra, 
f’format elettroniku li jintuża 
normalment, mingħajr xkiel min-naħa 
tal-kontrollur li mingħandu tkun ġiet 
irtirata d-dejta personali.
3. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-
format elettroniku msemmi fil-
paragrafu 1 u l-istandards tekniċi, il-
modalitajiet u l-proċeduri għat-
trasmissjoni ta’ dejta personali skont il-
paragrafu 2.. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 87(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-dritt tal-aċċess stabbilit fl-Artikolu 15. Id-dritt ta’ 
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aċċess jagħti lil kull persuna kkonċernata d-dritt li tikseb komunikazzjoni tad-dejta personali 
li hi soġġetta għall-ipproċessar. L-Artikolu 18 li jippermetti lill-persuni kkonċernati jiksbu 
kopja tad-dejta tagħhom, ma jwettaq ebda titjib fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta personali 
taċ-ċittadini u joħloq taħwid rigward il-kamp ta’ applikazzjoni eżatt tad-dritt tal-aċċess li hu 
dritt ewlieni.

Emenda 281
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt, 
meta d-dejta personali tkun ipproċessata 
b’mezzi elettroniċi u b’format strutturat u 
użat b’mod komuni, li jikseb mingħand il-
kontrollur kopja tad-dejta li tkun qiegħda 
tiġi pproċessata f’format elettroniku u 
strutturat li jintuża normalment u li 
jippermetti l-użu ulterjuri mis-suġġett tad-
dejta.

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt, 
meta d-dejta personali tkun ipproċessata 
b’mezzi elettroniċi u b’format strutturat u 
użat b’mod komuni, li jikseb mingħand il-
kontrollur kopja tad-dejta li tkun qiegħda 
tiġi pproċessata.

Or. en

Emenda 282
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt, 
meta d-dejta personali tkun ipproċessata
b’mezzi elettroniċi u b’format strutturat u 
użat b’mod komuni, li jikseb mingħand il-
kontrollur kopja tad-dejta li tkun qiegħda 
tiġi pproċessata f’format elettroniku u 
strutturat li jintuża normalment u li 
jippermetti l-użu ulterjuri mis-suġġett tad-
dejta.

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt, 
meta d-dejta personali tkun ipproċessata, li 
jikseb mingħand il-kontrollur kopja tad-
dejta li tkun qiegħda tiġi pproċessata 
f’format elettroniku u strutturat li jintuża 
normalment u li jippermetti l-użu ulterjuri 
mis-suġġett tad-dejta.
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Or. de

Emenda 283
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta s-suġġett tad-dejta jkun ipprovda 
d-dejta personali u l-ipproċessar ikun 
ibbażat fuq il-kunsens jew fuq kuntratt, is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jittrasmetti dik id-dejta personali u kull 
informazzjoni oħra pprovduta mis-suġġett 
tad-dejta u miżmuma minn sistema ta’ 
pproċessar awtomatizzata, f’oħra, 
f’format elettroniku li jintuża 
normalment, mingħajr xkiel min-naħa 
tal-kontrollur li mingħandu tkun ġiet 
irtirata d-dejta personali.

imħassar

Or. en

Emenda 284
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-
format elettroniku msemmi fil-paragrafu 1 
u l-istandards tekniċi, il-modalitajiet u l-
proċeduri għat-trasmissjoni ta’ dejta 
personali skont il-paragrafu 2. Dawk l-atti
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

3. Il-format elettroniku msemmi fil-
paragrafu 1 u l-istandards tekniċi, il-
modalitajiet u l-proċeduri għat-trasmissjoni 
ta’ dejta personali skont il-paragrafu 2
għandu jiġi ddeterminat mill-kontrollur 
b’referenza għal standards armonizzati 
tal-industrija, jew fejn dawn mhumiex 
definiti diġà, għandhom jiġu żviluppati 
mill-partijiet interessati tal-industrija 
permezz ta’ korpi ta’ standardizzazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex tkun il-korp tat-teħid tad-deciżjonijiet għall-
istabbiliment ta’ format elettroniku armonizzat ta’ trasferiment tad-dejta. L-approċċ propost 
b’din l-emenda huwa barra minn hekk aktar teknoloġikament newtrali u huwa aktar xieraq 
minħabba l-firxa ta’ setturi koperti b’dan ir-Regolament.

Emenda      285
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi 
kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d), (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-
kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi 
konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-
interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi 
kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d), (e) 
u (f) tal-Artikolu 6(1).

Or. el

Emenda 286
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi 
kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d),
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-

1. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li joġġezzjona, fuq raġunijiet relatati mas-
sitwazzjoni partikolari li jinsab fiha, fi 
kwalunkwe ħin għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li jkun ibbażat fuq il-punti (d),
(e) u (f) tal-Artikolu 6(1), sakemm il-
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kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi
konvinċenti għall-ipproċessar li jegħlbu l-
interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

kontrollur ma jagħtix raġunijiet leġittimi 
għall-ipproċessar li jegħlbu l-interessi jew 
id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex turi li bażi leġittima għandha tikkostitwixxi bażi suffiċjenti 
għall-ipproċessar, skont l-Artikolu 6.

Emenda 287
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata 
għal marketing dirett, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-
ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal 
dan il-marketing. Dan id-dritt għandu jiġi 
offrut b’mod espliċitu lis-suġġett tad-dejta 
u b’mod li jintgħaraf u għandu jkun separat 
minn informazzjoni oħra.

2. Meta d-dejta personali tkun ipproċessata 
għal marketing dirett, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona
mingħajr ħlas għall-ipproċessar tad-dejta 
personali tiegħu għal dan il-marketing. Dan 
id-dritt għandu jiġi offrut b’mod espliċitu 
lis-suġġett tad-dejta u b’mod li jintgħaraf
minnu u għandu jkun separat minn 
informazzjoni oħra.

Or. de

Emenda 288
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tintlaqa’ oġġezzjoni skont il-
paragrafi 1 u 2, il-kontrollur ma għandux 
juża aktar jew jipproċessa mod ieħor id-

3. Meta tintlaqa’ oġġezzjoni skont il-
paragrafi 1 u 2, il-kontrollur ma għandux 
juża aktar jew jipproċessa mod ieħor id-
dejta personali kkonċernata għall-għanijiet 
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dejta personali kkonċernata. iddeterminati fl-oġġezzjoni.

Or. en

Emenda 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta dejta psewdonoma hija 
pproċessata abbażi tal-Artikolu 6(1)(g), is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona bla ħlas għall-ipproċessar. 
Dan id-dritt għandu jiġi offrut b’mod 
espliċitu lis-suġġett tad-dejta b’mod li 
jinftiehem u għandu jkun distingwibbli 
b’mod ċar minn informazzjoni oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li jippermettu l-użu ta’ psewdonomi u dejta anonima u 
tinkoraġġixxi prattika tajba tan-negozju li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-dejta.  
L-assigurazzjoni li dejta personali ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta (minħabba li 
ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali) tgħin biex 
tippromwovi aktar l-użu tad-dejta għan-negozju filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur.

Emenda 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri bbażati fuq it-tfassil ta’ profili Miżuri bbażati fuq l-ipproċessar 
awtomatizzat 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 20 jikkonċerna l-ipproċessar awtomatizzat u mhux it-tfassil ta’ profili. It-titolu ta’ 
dan l-artikolu għandu għalhekk jiġi emendat għal “Miżuri bbażati fuq l-ipproċessar 
awtomatizzat”.

Emenda 291
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tipproduċi effetti legali rigward din il-
persuna fiżika jew taffettwa b’mod 
sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li 
tkun ibbażata unikament fuq ipproċessar 
awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ din il-persuna 
fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-
preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-
imġiba tal-persuna fiżika.

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tipproduċi effetti legali rigward din il-
persuna fiżika, u li tkun ibbażata 
unikament fuq ipproċessar awtomatizzat 
maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti 
personali relatati ma’ din il-persuna fiżika 
jew janalizza jew ibassar b’mod partikolari 
l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni 
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika.

Or. en

Emenda 292
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tipproduċi effetti legali rigward din il-
persuna fiżika jew taffettwa b’mod 

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt, kemm offlajn kif ukoll onlajn, li ma 
tkunx soġġetta għal miżura li tipproduċi 
effetti legali rigward din il-persuna fiżika 
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sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li tkun 
ibbażata unikament fuq ipproċessar 
awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ din il-persuna 
fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-
preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-
imġiba tal-persuna fiżika.

jew taffettwa b’mod sinifikanti lil din il-
persuna fiżika, u li tkun ibbażata 
unikament fuq ipproċessar awtomatizzat 
maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti 
personali relatati ma’ din il-persuna fiżika 
jew janalizza jew ibassar b’mod partikolari 
l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-sitwazzjoni 
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika.

Or. en

Emenda 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tipproduċi effetti legali rigward din il-
persuna fiżika jew taffettwa b’mod 
sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li tkun 
ibbażata unikament fuq ipproċessar 
awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ din il-persuna 
fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-
preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-
imġiba tal-persuna fiżika.

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt, kemm offlajn kif ukoll onlajn, li ma 
tkunx soġġetta għal miżura rigward din il-
persuna fiżika jew taffettwa b’mod 
sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li tkun 
ibbażata unikament fuq ipproċessar 
awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ din il-persuna 
fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, il-
preferenzi personali, l-affidabbiltà jew l-
imġiba tal-persuna fiżika. It-tfal ma 
jistgħux ikunu soġġetti għal miżura ta’ 
dan l-artikolu.

Or. en

Emenda 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tipproduċi effetti legali rigward din il-
persuna fiżika jew taffettwa b’mod 
sinifikanti lil din il-persuna fiżika, u li 
tkun ibbażata unikament fuq ipproċessar 
awtomatizzat maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ din il-persuna 
fiżika jew janalizza jew ibassar b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, 
il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew 
l-imġiba tal-persuna fiżika.

1. Suġġett tad-dejta m’għandux ikun 
soġġett għal deċiżjoni li mhijiex ġusta jew 
hija diskriminatorja, u li tkun ibbażata 
unikament fuq ipproċessar awtomatizzat 
maħsub sabiex jevalwa ċerti aspetti 
personali relatati ma’ dan is-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 20 fil-forma kurrenti tiegħu ma jirrikonoxxix l-użi pożittivi tat-tfassil tal-profili u 
lanqas ma jqis il-livell varji ta’ riskju jew impatt fuq il-privatezza tal-individwi assoċjati mat-
tfassil tal-profili.  Billi jiffoka fuq tekniċi li huma jew “inġusti” jew “diskriminatorji” kif 
definiti fid-Direttiva 2005/29/KE l-approċċ f’din il-proposta huwa aktar teknoloġikament 
newtrali u jiffoka fuq l-użi negattivi tat-tekniċi ta’ tfassil tal-profili aktar milli fuq it-
teknoloġija nnifisha.

Emenda 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun 
soġġetta biss għal miżura tat-tip imsemmi 
fil-paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

imħassar

(a) isir matul id-dħul f’kuntratt jew waqt 
it-twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul 
fil-kuntratt jew it-twettiq tiegħu, 
magħmula mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet 
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issodisfata jew meta jkunu ġew 
ippreżentati miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta, bħad-dritt li jinkiseb l-
intervent tal-bniedem; jew
(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi 
tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew
(c) ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, soġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji 
xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir wara l-emenda proposta għall-paragrafu 1.

Emenda 296
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun 
soġġetta biss għal miżura tat-tip imsemmi 
fil-paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun 
soġġetta għal miżura tat-tip imsemmi fil-
paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

Or. en

Emenda 297
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament, persuna tista’ tkun 
soġġetta biss għal miżura tat-tip imsemmi 
fil-paragrafu 1 jekk l-ipproċessar:

2. Soġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament, inklużi l-paragrafi 
(3) u (4), persuna tista’ tkun soġġetta biss 
għal miżura tat-tip imsemmi fil-paragrafu 1 
jekk l-ipproċessar:

Or. en

Emenda 298
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fi kwalunkwe każ, it-tfal 
m’għandhomx ikunu soġġetti għal miżuri 
ta’ tfassil tal-profili, kif imsemmi fil-
paragrafu 1;

Or. en

Emenda 299
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) isir matul id-dħul f’kuntratt jew waqt 
it-twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul fil-
kuntratt jew it-twettiq tiegħu, magħmula 
mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet issodisfata 
jew meta jkunu ġew ippreżentati miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta, bħad-dritt li 
jinkiseb l-intervent tal-bniedem; jew

(a) huwa neċessarju għad-dħul f’kuntratt 
jew waqt it-twettiq tiegħu, meta t-talba 
għad-dħul fil-kuntratt jew it-twettiq tiegħu, 
magħmula mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet 
issodisfata jew meta jkunu ġew 
ippreżentati miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta, inkluż id-dritt għall-
provvediment ta’ informazzjoni sinifikanti 
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dwar il-loġika użata fit-tfassil tal-profili, u 
d-dritt li jinkiseb l-intervent tal-bniedem, 
inkluża spjegazzjoni tad-deċiżjoni 
milħuqa wara tali intervent; jew

Or. en

Emenda 300
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) isir matul id-dħul f’kuntratt jew waqt it-
twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul fil-
kuntratt jew it-twettiq tiegħu, magħmula 
mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet issodisfata 
jew meta jkunu ġew ippreżentati miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi
leġittimi tas-suġġett tad-dejta, bħad-dritt li 
jinkiseb l-intervent tal-bniedem; jew

a) isir matul id-dħul f’kuntratt jew waqt it-
twettiq tiegħu, meta t-talba għad-dħul fil-
kuntratt jew it-twettiq tiegħu, magħmula 
mis-suġġett tad-dejta, tkun ġiet issodisfata 
jew meta jkunu ġew ippreżentati miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta, bħad-dritt li 
jinkiseb l-intervent tal-bniedem, id-dritt 
għal informazzjoni dwar l-istruttura u l-
organizzazzjoni tas-sistema użata u l-
impatti assoċjati mat-tfassil ta’ profili; jew

Or. de

Emenda 301
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi 
tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

(b) ikun neċessarju għall-konformità ma’
liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew
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Or. en

Emenda 302
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi 
tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

(b) ikun awtorizzat minn liġi tal-Unjoni 
jew ta’ Stat Membru li tistabbilixxi wkoll 
miżuri xierqa għas-salvagwardja tal-
interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew

Or. en

Emenda 303
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi 
tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

(b) ikun awtorizzat espressament minn liġi 
tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru li 
tistabbilixxi wkoll miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta, u li tipproteġi s-suġġetti 
tad-dejta minn diskriminazzjoni possibbli 
li tirriżulta minn miżuri deskritti fil-
paragrafu 1; jew

Or. en

Emenda 304
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, soġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji 
xierqa.

(c) ikun ibbażat fuq il-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, soġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 7 u għal salvagwardji 
xierqa, inkluża protezzjoni effettiva kontra 
diskriminazzjoni possibbli li tirriżulta 
minn miżuri deskritti fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 305
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jitwettaq għall-iskop ta’ monitoraġġ u 
prevenzjoni tal-frodi

Or. en

Emenda 306
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jitwettaq għall-prevenzjoni jew id-
detezzjoni tal-frodi, il-konferma tal-
identità u/jew id-determinazzjoni tal-
affidabbiltà kreditizja jew il-kapaċità tal-
ħlas, f’kull każ meta ġew ippreżentati 
miżuri xierqa biex jissalvagwardjaw l-
interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta, 
bħad-dritt li jinkiseb intervent uman.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li t-tfassil tal-profili jista’ jintuża għall-prevenzjoni tal-frodi u s-serq 
tal-identità permezz ta’ valutazzjoni tal-affidabbiltà kreditizja.

Emenda 307
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) jitwettaq abbażi ta’ suspett fondat ta’ 
twettiq ta’ reat għad-detriment tal-
kontrollur, speċjalment banek, 
istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ kreditu u l-
klijenti tagħhom

Or. en

Emenda 308
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) jitwettaq bl-għan ta’ valutazzjoni tal-
affidabbiltà kreditizja, l-assigurazzjoni 
tas-sigurtà u l-affidabbiltà tas-servizzi 
pprovduti mill-kontrollur

Or. en

Emenda 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika ma għandux ikun ibbażat 
unikament fuq il-kategoriji speċjali ta’ 
dejta personali msemmija fl-Artikolu 9.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir wara l-emenda proposta għall-paragrafu 1.

Emenda 310
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika 
ma għandux ikun ibbażat unikament fuq
il-kategoriji speċjali ta’ dejta personali 
msemmija fl-Artikolu 9.

3. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ persuna fiżika 
ma għandux jinkludi jew jiġġenera 
kwalunkwe dejta li taqa’ taħt il-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fl-
Artikolu 9, ħlief meta jaqgħu taħt l-
eċċezzjonijiet elenkati fl-Artikolu 9(2).

Or. en

Emenda 311
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-tfassil tal-profili li (kemm jekk 
intenzjonalment jew le) għandu l-effett li 
jiddiskrimina kontra individwi abbażi ta’ 
razza jew oriġini etnika, opinjonijiet 
politiċi, reliġjon jew twemmin, sħubija fi 
tredjunjins, jew orjentazzjoni sesswali, jew 
li (kemm jekk intenzjonalment jew le) 
jirriżulta f’miżuri li għandhom tali effett, 
għandu jiġi pprojbit.

Or. en

Emenda 312
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-tfassil ta’ profili, ‘sew jekk 
intenzjonat jew le’, huwa pprojbit jekk id-
dejta miġbura tista’ twassal għal 
diskriminazzjoni kontra individwi, jew 
taffettwa kwistjonijiet sensittivi bħal 
pereżempju informazzjoni u dejta dwar is-
sess, l-oriġini, l-opinjoni politika u t-
twemmin reliġjuż, is-sħubija u l-
parteċipazzjoni f’assoċjazzjonijiet, l-
orjentazzjoni sesswali, eċċ..

Or. de

Emenda 313
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub biex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika m’għandux jintuża biex jidentifika 
jew jindividwalizza t-tfal.

Or. en

Emenda 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, 
l-informazzjoni li għandha tkun 
ipprovduta mill-kontrollur taħt l-
Artikolu 14 għandha tinkludi 
informazzjoni dwar l-eżistenza tal-
ipproċessar għal miżura tat-tip imsemmija 
fil-paragrafu 1 u l-effetti previsti ta’ dan l-
ipproċessar fuq is-suġġett tad-dejta.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir wara l-emenda proposta għall-paragrafu 1.

Emenda 315
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-
informazzjoni li għandha tkun ipprovduta 

4. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, l-
informazzjoni li għandha tkun ipprovduta 
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mill-kontrollur taħt l-Artikolu 14 għandha 
tinkludi informazzjoni dwar l-eżistenza tal-
ipproċessar għal miżura tat-tip imsemmija 
fil-paragrafu 1 u l-effetti previsti ta’ dan l-
ipproċessar fuq is-suġġett tad-dejta.

mill-kontrollur taħt l-Artikoli 14 u 15
għandha tinkludi informazzjoni dwar l-
eżistenza tal-ipproċessar għal miżura tat-tip 
imsemmija fil-paragrafu 1 u l-effetti 
previsti ta’ dan l-ipproċessar fuq is-suġġett 
tad-dejta, kif ukoll l-aċċess għal-loġika li 
hija l-bażi tad-dejta li qed tiġi pproċessata.

Or. en

Emenda 316
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – 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-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – 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-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 2.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir wara l-emenda proposta għall-paragrafu 1.

Emenda 318
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – 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-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 2.

5. Fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni
għandha tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal miżuri 
xierqa għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġetti tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 2. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta rappreżentanti tas-suġġetti 
tad-dejta u l-Bord dwar il-Protezzjoni tad-
Dejta dwar il-proposti tagħha qabel ma 
toħroġhom.

Or. en

Emenda 319
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – 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-kriterji u l-
kundizzjonijiet għal miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 2.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-
kundizzjonijiet għal miżuri xierqa għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta msemmija fil-paragrafu 2.
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha 
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taħdem partikolarment mill-qrib ma’ 
rappreżentanti minn organizzazzjonijiet 
għall-protezzjoni tad-dejta.

Or. de

Emenda 320
Andreas Schwab, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’mod partikolari, kull miżura 
leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi 
tal-inqas dwar: l-għanijiet li għandhom jiġu 
segwiti mill-ipproċessar; u d-
determinazzjoni tal-kontrollur;

2. B’mod partikolari, kull miżura 
leġiżlattiva msemmija fil-paragrafu 1 
għandu jkun fiha dispożizzjonijiet speċifiċi 
tal-inqas dwar l-objettivi tal-ipproċessar, l-
għanijiet li għandhom jiġu segwiti mill-
ipproċessar u  d-determinazzjoni tal-
kontrollur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi garantit livell ogħla ta' protezzjoni, f'każ ta' limitazzjoni, il-leġiżlazzjoni trid 
issemmi wkoll l-objettivi segwiti mill-ipproċessar tad-dejta personali.

Emenda 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias 
Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltà tal-kontrollur Il-prinċipju ġenerali tar-responsabbiltà
tal-kontrollur

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' responsabbiltà li huwa impliċitament introdott bil-Kapitolu 4 tal-proposta 
għal regolament irid jissemma espliċitament biex jiggarantixxi livell ogħla ta' protezzjoni.

Emenda 322
Rafał Trzaskowski

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 
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.

imħassar

Or. en

Emenda 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-
kost tal-implimentazzjoni, il-kontrollur 
għandu, kemm meta jiddetermina l-mezzi 
għall-ipproċessar u waqt l-ipproċessar 
innifsu, jimplimenta miżuri u proċeduri 
tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-
ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-

1. Wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi, il-
kontrollur għandu, kemm meta 
jiddetermina l-mezzi għall-ipproċessar u 
waqt l-ipproċessar innifsu, jimplimenta 
miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi 
xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jiżgura l-
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Regolament u jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u 
l-kost tal-implimentazzjoni, il-kontrollur 
għandu, kemm meta jiddetermina l-mezzi 
għall-ipproċessar u waqt l-ipproċessar 
innifsu, jimplimenta miżuri u proċeduri 
tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-
ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament u jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

1. Meta meħtieġ, jistgħu jiġu adottati 
miżuri mandatorji biex jiżguraw li l-
kategoriji tal-oġġetti jew servizzi huma 
ddisinjati u għandhom konfigurazzjonijiet 
predefiniti li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali. Tali miżuri għandhom 
ikunu bbażati fuq l-istandardizzazzjoni 
skont [ir-Regolament.../2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda 
d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 
93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 
94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 
2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 
2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u li jirrevoka d-Deċiżjoni 
87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 
1673/2006/KE].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li għandhom l-għan li jirrikonoxxu li, filwaqt li l-
protezzjoni tad-dejta b’intenzjoni u b’mod awtomatiku huwa kunċett ta’ min ifaħħru, il-
proposta tal-Kummissjoni ma tiksibx ċertezza biżżejjed filwaqt li toħloq riskju ta’ 
restrizzjonijiet possibbli fuq il-moviment ħieles.  Għalhekk, il-mekkaniżmu stabbilit tal-użu 
tal-istandardizzazzjoni, kif ikkumpilat fil-‘Pakkett tal-Istandardizzazzjoni’, għandu jintuża 
biex jarmonizza r-rekwiżiti applikabbli u minflok jippermetti moviment ħieles.
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Emenda 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Anonimizzazzjoni jew 
psewdonimizzazzjoni tad-dejta personali 
għandha tkun applikata mill-proċessur 
tad-dejta fejn fattibbli u proporzjonat 
skont l-għan tal-ipproċessar.

Or. en

Emenda 326
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għal kull 
għan speċifiku tal-ipproċessar u li 
partikolarment ma għandhiex tinġabar jew 
tinżamm aktar minn kemm huwa meħtieġ 
għal dawk l-għanijiet, kemm f’dak li 
jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif ukoll iż-
żmien tal-ħażna tagħha. B’mod partikolari, 
dawk il-mekkaniżmi għandhom jassiguraw 
li b’mod awtomatiku d-dejta personali ma 
tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit 
ta’ individwi.

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tinġabar biss id-dejta 
personali għal għanijiet determinati, 
espliċiti u leġittimi, u tiġi pproċessata biss 
dik id-dejta personali li tkun meħtieġa għal 
kull għan speċifiku tal-ipproċessar u li 
partikolarment ma għandhiex tinġabar jew 
tinżamm aktar minn kemm huwa meħtieġ 
għal dawk l-għanijiet, kemm f’dak li 
jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif ukoll iż-
żmien tal-ħażna tagħha. B’mod partikolari, 
dawk il-mekkaniżmi għandhom jassiguraw 
li b’mod awtomatiku d-dejta personali ma 
tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit 
ta’ individwi.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tad-dejta b'mod awtomatiku hija prinċipju ġdid introdott mill-proposta għal 
regolament. Il-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu mhuwiex ċar. Jeħtieġ għalhekk li dan jitqarreb 
iktar lejn il-prinċipji ġenerali tal-ipproċessar tad-dejta mħabbra fl-Artikolu 5 tal-proposta 
għal regolament biex ma tinħoloqx inċertezza legali u jiġi garantit livell ogħla ta' protezzjoni.

Emenda 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għal kull 
għan speċifiku tal-ipproċessar u li 
partikolarment ma għandhiex tinġabar jew 
tinżamm aktar minn kemm huwa meħtieġ 
għal dawk l-għanijiet, kemm f’dak li 
jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif ukoll iż-
żmien tal-ħażna tagħha. B’mod partikolari, 
dawk il-mekkaniżmi għandhom jassiguraw 
li b’mod awtomatiku d-dejta personali ma 
tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit 
ta’ individwi.

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għal kull 
għan speċifiku tal-ipproċessar, li l-
konfigurazzjonijiet awtomatikament 
jikkonformaw mal-prinċipji ġenerali tal-
protezzjoni tad-dejta ta’ dan ir-
Regolament, u li partikolarment ma 
għandhiex tinġabar jew tinżamm aktar 
minn kemm huwa meħtieġ għal dawk l-
għanijiet, kemm f’dak li jirrigwarda l-
ammont tad-dejta kif ukoll iż-żmien tal-
ħażna tagħha. B’mod partikolari, dawk il-
mekkaniżmi għandhom jassiguraw li 
b’mod awtomatiku d-dejta personali ma 
tkunx aċċessibbli għal numru mhux definit 
ta’ individwi.

Or. en

Emenda 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għal kull 
għan speċifiku tal-ipproċessar u li 
partikolarment ma għandhiex tinġabar 
jew tinżamm aktar minn kemm huwa 
meħtieġ għal dawk l-għanijiet, kemm 
f’dak li jirrigwarda l-ammont tad-dejta kif 
ukoll iż-żmien tal-ħażna tagħha. B’mod 
partikolari, dawk il-mekkaniżmi 
għandhom jassiguraw li b’mod 
awtomatiku d-dejta personali ma tkunx 
aċċessibbli għal numru mhux definit ta’
individwi.

2. Sakemm jiġu adottati miżuri 
mandatorji skont il-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-ebda 
rekwiżiti mandatorji b’intenzjoni jew 
awtomatiċi ma jiġu imposti fuq oġġetti jew 
servizzi relatati mal-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali li jistgħu jimpedixxu l-
kummerċjalizzazzjoni ta’ tagħmir u l-
moviment ħieles ta’ tali oġġetti u servizzi 
fl-Istati Membri u bejniethom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li għandhom l-għan li jirrikonoxxu li, filwaqt li l-
protezzjoni tad-dejta b’intenzjoni u awtomatika hija kunċett ta’ min ifaħħru, il-proposta tal-
Kummissjoni ma tiksibx ċertezza biżżejjed filwaqt li toħloq riskju ta’ restrizzjonijiet possibbli 
fuq il-moviment ħieles.  Għalhekk, il-mekkaniżmu stabbilit tal-użu tal-istandardizzazzjoni 
għandu jintuża biex jarmonizza r-rekwiżiti applikabbli u minflok jippermetti moviment ħieles.

Emenda 329
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe 
kriterju u rekwiżit ieħor għall-miżuri u l-
mekkaniżmi xierqa msemmija fil-
paragrafu 1 u 2, b’mod partikolari għar-
rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn applikabbli fis-setturi, il-prodotti u 
s-servizzi kollha.

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għal regolament tapplika għas-setturi kollha, kemm onlajn kif ukoll offlajn. 
M'għandhiex tkun il-Kummissjoni li tadotta atti delegati fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta 
bid-disinn u b'mod awtomatiku billi dan ikun jirriskja li jaffettwa ħażin l-innovazzjoni 
teknoloġika. L-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri u l-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta jinsabu f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw id-diffikultajiet eventwali.

Emenda 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika kwalunkwe 
kriterju u rekwiżit ieħor għall-miżuri u l-
mekkaniżmi xierqa msemmija fil-
paragrafu 1 u 2, b’mod partikolari għar-
rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn applikabbli fis-setturi, il-prodotti u 
s-servizzi kollha.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija skont il-bidla proposta fl-Artikolu 23(1).

Emenda 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għar-rekwiżiti stabbiliti 

imħassar
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fil-paragrafu 1 u 2.  Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għal regolament tapplika għas-setturi kollha, kemm onlajn kif ukoll offlajn. 
M'għandhiex tkun il-Kummissjoni li tistabbilixxi standards tekniċi li jistgħu jaffettwaw ħażin 
l-innovazzjoni teknoloġika. L-awtoritajiet ta' superviżjoni tal-Istati Membri u l-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta jinsabu f'pożizzjoni aħjar biex jirmedjaw id-diffikultajiet 
eventwali.

Emenda 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Din l-emenda hija skont il-bidla proposta fl-Artikolu 23(1).

Emenda 333
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta operazzjoni ta’ pproċessar tkun 
sejra ssir f’isem kontrollur, il-kontrollur 
għandu jagħżel proċessur li jipprovdi 
biżżejjed garanziji sabiex jimplimenta 
miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi 
xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u jassigura 
l-protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-
miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri 
organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li 
għandu jsir u għandu jassigura l-
konformità ma’ dawk il-miżuri.

1. Meta operazzjoni ta’ pproċessar tkun 
sejra ssir f’isem kontrollur u tinvolvi l-
ipproċessar ta’ dejta li tippermetti lill-
proċessur li jidentifika b’mod raġjonevoli 
lis-suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jagħżel proċessur li jipprovdi biżżejjed 
garanziji sabiex jimplimenta miżuri u 
proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa 
b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti 
ta’ dan ir-Regolament u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-
miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri 
organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li 
għandu jsir u għandu jassigura l-
konformità ma’ dawk il-miżuri. Il-
kontrollur jibqa’ kompletament 
responsabbli li jiżgura konformità mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta, minħabba tekniċi xierqa ta’ anonimizzazzjoni, mhuwiex teknikament fattibbli għall-
proċessur li jidentifika suġġett tad-dejta, l-Artikolu 26 m’għandux japplika. It-tnaqqis fil-piż 
amministrattiv jinċentiva investiment f’teknoloġija effettiva ta’ anonimizzazzjoni u użu ta’ 
sistema qawwija ta’ aċċess ristrett. Il-prinċipju bażiku li skont hu r-responsabbiltà primarja u 
diretta tal-ipproċessar hija preeżistenti fuq il-kontrollur għandha tkun iddikjarata b’mod ċar 
f’dan l-Artikolu.

Emenda 334
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jimpjega proċessur ieħor biss bil-
permess minn qabel tal-kontrollur;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekiwiżit li tinkiseb awtorizzazzjoni minn qabel mill-kontrollur għall-proċessur biex 
jimpjega sottoproċessuri tpoġġi piżijiet mingħajr l-ebda benefiċċju ċar fit-termini ta’ tisħiħ 
tal-protezzjoni tad-dejta. Barra minn hekk, mhuwiex operabbli partikolarment fil-kuntest 
cloud u speċjalment jekk interpretat li hija meħtieġa awtorizzazzjoni minn qabel biex jintużaw 
sub-proċessuri speċifiċi. Dan ir-rekwiżit għandu jitneħħa.

Emenda 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) Meta proċessur qed jipproċessa dejta 
f’isem il-kontrollur, il-proċessur għandu 
jimplimenta l-privatezza b’intenzjoni u l-
privatezza awtomatika.

Or. en

Emenda 336
Malcolm Harbour

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontrollur jitqies li ssodisfa l-obbligi 
stabbiliti fil-paragrafu 1 meta jagħżel 
proċessur li volontarjament iċċertifika 
ruħu jew volontarjament kiseb 
ċertifikazzjoni, siġill jew marka skont l-
Artikoli 38 jew 39 ta’ dan ir-Regolament li 
juru l-implimentazzjoni ta’ miżuri tekniċi 
u organizzazzjonali standard xierqa bi 
tweġiba għar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-
Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu joffri inċentivi ċari għall-kontrolluri u l-proċessuri biex jinvestu 
f’miżuri li jtejbu s-sigurtà u l-privatezza.  Meta l-kontrolluri u l-proċessuri jipproponu 
salvagwardji addizzjonali biex tiġi protetta d-dejta, li huma konformi ma’ jew imorru lil hinn 
minn standards aċċettati tal-industrija u li jistgħu juru dan permezz ta’ ċertifikati konklużivi, 
għandhom jibbenefikaw minn rekwiżiti anqas preskrittivi. B’mod partikolari dan jippermetti 
għall-flessibbiltà u piż imnaqqas għall-fornituri tal-cloud u l-konsumaturi tal-cloud,

Emenda 337
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom iżommu dokumenti dwar l-
operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar taħt 
ir-responsabbiltà tagħhom.

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom iżommu dokumenti dwar is-
sistemi u l-proċeduri kollha ta’ pproċessar 
taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Emenda 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom iżommu dokumenti dwar l-
operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar taħt 
ir-responsabbiltà tagħhom.

1. Kull kontrollur u proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandhom iżommu dokumenti dwar il-
katetoriji prinċipali ta’ pproċessar taħt ir-
responsabbiltà tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Protezzjoni effettiva tad-dejta teħtieġ li l-organizzazzjonijiet ikollhom komprensjoni 
ddokumentata biżżejjed tal-attivitajiet ta’ pproċessar tad-dejta tagħhom.  Madankollu, il-
manutenzjoni tad-dokumentazzjoni għall-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar hija ta’ piż 
sproporzjonat. L-għan tad-dokumentazzjoni għandu jkun li tgħin il-kontrolluri u l-proċessuri 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom u mhux biex tissodisfa bżonnijiet burokratiċi.

Emenda 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi
tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi l-
informazzjoni li ġejja:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita ċ-ċertezza legali, il-lista ta' informazzjoni li tagħmel parti mid-
dokumentazzjoni trid tkun eżawrjenti.

Emenda 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi
tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

2. Id-dokumentazzjoni bażika għandha 
tinkludi tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla ssegwi l-emendi fil-premessa 65 u l-Artikolu 28(1).

Emenda 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-objettivi tal-ipproċessar, inkluż l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(c) l-objettivi ġeneriċi tal-ipproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħix biex tnaqqas piżijiet amministrattivi fuq il-kontrolluri tad-dejta u l-
proċessuri tad-dejta.

Emenda 342
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) deskrizzjoni ta’ kategoriji ta’ suġġetti 
tad-dejta u ta’ kategoriji ta’ dejta 
personali li tirrigwardahom;

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tar-Regolament huwa doppju. Garanzija ta' livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta 
personali u tnaqqis tal-piż amministrattiv iġġenerat mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta. L-
obbligu impost lill-kontrollur u lill-proċessur mill-Artikolu 28(2)(h) huwa biżżejjed biex 
jintlaħaq dan l-objettiv doppju.

Emenda 343
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 - punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ir-riċevituri jew ikategoriji ta’ riċevituri 
tad-dejta personali, inklużi l-kontrolluri li 
lilhom tiġi żvelata dejta personali għall-
interess leġittimu segwit minnhom;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tar-Regolament huwa doppju. Garanzija ta' livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta 
personali u tnaqqis tal-piż amministrattiv iġġenerat mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta. L-
obbligu impost lill-kontrollur u lill-proċessur mill-Artikolu 28(2)(h) huwa biżżejjed biex 
jintlaħaq dan l-objettiv doppju.

Emenda 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fejn applikabbli, trasferimenti ta’ dejta 
lil pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali, inkluża l-identifikazzjoni 
ta’ dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali u, f’każ ta’ trasferimenti 

(f) fejn applikabbli, trasferimenti ta’ dejta
personali lil pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali u f’każ ta’ trasferimenti 
msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 44(1),
referenza għas-salvagwardji użati;
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msemmija fil-punt (h) tal-Artikolu 44(1),
id-dokumentazzjoni ta’ salvagwardji 
xierqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħix biex tnaqqas piżijiet amministrattivi fuq il-kontrolluri tad-dejta u l-
proċessuri tad-dejta.

Emenda 345
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) indikazzjoni ġenerali tal-limiti ta’ 
żmien għat-tħassir tad-diversi kategoriji 
ta’ dejta;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tar-Regolament huwa doppju. Garanzija ta' livell għoli ta' protezzjoni tad-dejta 
personali u tnaqqis tal-piż amministrattiv iġġenerat mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta. L-
obbligu impost lill-kontrollur u lill-proċessur mill-Artikolu 28(2)(h) huwa biżżejjed biex 
jintlaħaq dan l-objettiv doppju.

Emenda 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. awtorità pubblika meta tiġi ttrattata 
dejta li mhix dejta personali sensittiva kif 
imsemmija fl-Artikolu 9, paragrafu 1, ta’ 
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dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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.

imħassar

Or. en

Emenda 348
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – 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-
kriterji u r-rekwiżiti għad-
dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, sabiex tikkunsidra b’mod 
partikolari r-responsabbiltajiet tal-
kontrollur u tal-proċessur u, jekk ikun 
hemm, tar-rappreżentant tal-kontrollur. .

imħassar

Or. en

Emenda 349
Rafał Trzaskowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard għad-dokumentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 350
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom, 
wara valutazzjoni tar-riskji, jieħdu l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1 sabiex jipproteġu 
dejta personali kontra l-qerda aċċidentali 
jew illegali jew it-telf aċċidentali u sabiex 
jipprevjenu kull forma illegali ta’
pproċessar, b’mod partikolari kull żvelar, 
tixrid jew aċċess mhux awtorizzat, jew it-
tibdil ta’ dejta personali.

2. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom, 
wara valutazzjoni tar-riskji, jieħdu l-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 1 sabiex jipproteġu 
dejta personali kontra ksur ta’ dejta 
personali.

Or. en

Emenda 351
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3
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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 l-kundizzjonijiet għall-miżuri 
tekniċi u organizzattivi msemmija fil-
paragrafi 1 u 2, inklużi d-
determinazzjonijiet ta’ x’jikkostitwixxi 
teknoloġija avvanzata, għal setturi 
speċifiċi u f’sitwzzjonijiet speċifiċi ta’ 
pproċessar ta’ dejta, b’mod partikolari 
billi tikkunsidra l-iżviluppi fit-teknoloġija 
u s-soluzzjonijiet għall-privatezza bid-
disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku, sakemm ma jkunx japplika l-
paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Emenda 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – 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 l-kundizzjonijiet għall-miżuri 
tekniċi u organizzattivi msemmija fil-
paragrafi 1 u 2, inklużi d-
determinazzjonijiet ta’ x’jikkostitwixxi 
teknoloġija avvanzata, għal setturi 
speċifiċi u f’sitwzzjonijiet speċifiċi ta’ 
pproċessar ta’ dejta, b’mod partikolari 
billi tikkunsidra l-iżviluppi fit-teknoloġija 
u s-soluzzjonijiet għall-privatezza bid-
disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku, sakemm ma jkunx japplika l-
paragrafu 4.

imħassar



PE500.411v01-00 164/221 AM\917991MT.doc

MT

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament tipprevedi numru konsiderevoli ta' atti delegati li mhuwiex 
ġustifikat. Speċifikament, l-adozzjoni ta' miżuri tekniċi min-naħa tal-Kummissjoni fil-qasam 
tas-sigurtà tal-ipproċessar tirriskja li taffettwa ħażin l-innovazzjoni teknoloġika. Barra minn 
dan, il-paragrafu 4 tal-istess Artikolu jipprevedi l-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni biex 
jippreċiża r-rekwiżiti previsti fil-paragrafi 1 u 2.

Emenda 353
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni sabiex 
tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għal diversi 
sitwazzjonijiet, b’mod partikolari sabiex:

imħassar

(a) tipprevjeni kull aċċess mhux 
awtorizzat għal dejta personali;
(b) tipprevjeni kull żvelar, qari, ikkuppjar, 
tibdil, tħassir jew tneħħija mhux 
awtorizzata ta’ dejta personali;
(c) tiżgura l-verifika tal-legalità tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 354
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih,
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

1. Fil-każ ta’ ksur sinifikanti ta’ dejta 
personali, il-kontrollur għandu mingħajr 
dewmien bla bżonn jinnotifika l-ksur tad-
dejta personali lill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Il-ksur tad-dejta għandu jiġi 
kkunsidrat sinifikanti jekk jista’ jaffetwa
b’mod ħażin il-privatezza tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 355
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih,
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn jinnotifika l-ksur tad-dejta personali 
lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien m’għandux ikun iffissat fil-liġi – dan għandu jiddependi fuq il-
kumplessitajiet operazzjonali u tekniċi speċifiċi, u l-proċessi investigattivi u forensiċi li huma 
meħtieġa, biex jinfthiemu n-natura u l-firxa ta’ kwalunkwe inċident partikolari. Il-liġi 
għandha tinsisti li tali inċidenti jiġu ttrattati bl-akbar urġenza u li r-rekwiżit ta’ ‘dewmien 
eċċessiv’ jagħti enfasi biżżejjed, filwaqt li tinżamm il-flessibbiltà pragmatika.
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Emenda 356
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih,
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali li se 
jkollu riskju sinifikanti ta’ ħsara għaċ-
ċittadini, il-kontrollur għandu mingħajr 
dewmien eċċessiv, jinnotifika l-ksur tad-
dejta personali lill-awtorità ta’ 
superviżjoni. In-notifika lill-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tkun akkumpanjata 
b’ġustifikazzjoni motivata f’każijiet fejn 
ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they 
are notified.Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from controllers 
that have so much control of security that they actually realize that there has been a data 
breach. For this reason it is important that only the important data breaches are reported, 
otherwise citizens may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring to have 
data stored with.It is unrealistic to make a sensible reporting of an important break in less 
than 24 hours. Too quick notification will often result in subsequent adjustments to be issued 
and such announcements would undermine citizens' confidence - especially if there are more 
of these announcements.

Emenda 357
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih, 
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 72 siegħa wara li jkun sar jaf bih, 
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-



AM\917991MT.doc 167/221 PE500.411v01-00

MT

awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 72 siegħa.

Or. en

Emenda 358
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih,
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali li 
jaffettwa b’mod sinifikanti s-suġġett tad-
dejta, il-kontrollur għandu mingħajr 
dewmien jinnotifika l-ksur tad-dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni wara 
li jkun sar jaf bih.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ ksur, il-kontrollur għandu jikkonċentra l-ewwel fuq l-implimentazzjoni tal-miżuri 
adattati kollha biex jimpedixxi l-kontinwazzjoni tal-ksur. Obbligu ta’ notifika fi żmien 24 
siegħa lill-Awtorità ta’ Sorveljanza kompetenti, flimkien ma’ penali fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
ubbidjenza, iġorru r-riskju li jkollhom l-effett oppost. Barra minn hekk, kif ġie stabbilit mill-
grupp ta' ħidma fl-Artikolu 29 tal-opinjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2012, in-nofitika ma 
għandhiex tirrigwarda ksur żgħir biex jiġi evitat piż żejjed fuq l-Awtoritajiet ta' Sorveljanza.

Emenda 359
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il- 1. Meta l-ksur ta’ dejta personali x’aktarx 
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kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih, 
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

li jagħmel ħsara kbira fil-protezzjoni tad-
dejta personali jew fil-ħajja privata tas-
suġġett tad-dejta,  il-kontrollur għandu 
mingħajr dewmien bla bżonn u, fejn 
possibbli, mhux aktar tard minn 24 siegħa 
wara li jkun sar jaf bih, jinnotifika l-ksur 
tad-dejta personali lill-awtorità ta’ 
superviżjoni. In-notifika lill-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tkun akkumpanjata 
b’ġustifikazzjoni motivata f’każijiet fejn 
ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-obbligu tan-nofitika tal-ksura ta’ dejta personali ma għandux jistabbilixxi restrizzjonijiet 
amministrattivi sproporzjonati fuq il-kontrolluri, u għandu jħallilhom il-possibbiltà li 
jirreaġixxu malajr u b’mod effikaċi billi jikkonċentraw bi prijorità fuq ir-riżoluzzjoni tal-
problema. Għalhekk dan għandu jiġi limitat għall-każijiet li jistgħu jipperikolaw serjament il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-ħajja privata tal-individwu kkonċernat (ara l-Premessa 
67).

Emenda 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar tard 
minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf bih,
jinnotifika l-ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. In-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
akkumpanjata b’ġustifikazzjoni motivata 
f’każijiet fejn ma ssirx fi żmien 24 siegħa.

1. Fil-każ ta’ ksur ta’ dejta personali, il-
kontrollur għandu mingħajr dewmien bla 
bżonn jinnotifika l-ksur tad-dejta personali 
lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien propost ta’ 24 siegħa biex tiġi nnotifikata l-awtorità superviżorja ma jħallix ħin 
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biżżejjed għall-kontrollur biex jivvaluta b’mod sħiħ l-impatt u l-konsegwenzi ta’ ksur u 
jidentifika l-aħjar pjan ta’ mitigazzjoni.  Għalhekk huwa aktar xieraq li tiġi utilizzata l-lingwa 
tad-Direttiva 2009/136/KE fir-rigward tan-notifika dwar ksur tad-dejta.

Emenda 361
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 
għandha mill-inqas:

3. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 
għandha jekk possibbli:

Or. en

Emenda 362
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – 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-
kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment 
tal-ksur tad-dejta msemmi fil-paragrafi 1 
u 2 u għaċ-ċirkostanzi partikolari li fihom 
kontrollur u proċessur ikunu meħtieġa 
jinnotifikaw il-ksur tad-dejta personali.

imħassar

Or. en

Emenda 363
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-
format standard ta’ din in-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni, il-proċeduri 
applikabbli għar-rekwiżit ta’ notifika u l-
forma u l-modalitajiet għad-
dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4, inklużi l-limiti ta’ żmien 
għat-tħassir tal-informazzjoni miżmuma 
fiha. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 364
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

1. Fil-każ ta’ ksur sinifikanti perikoluż 
tad-dejta personali, meta l-ksur tad-dejta 
personali aktarx li jaffettwa ħażin lill-
protezzjoni tad-dejta personali jew lill-
privatezza tas-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu, wara n-notifika 
msemmija fl-Artikolu 31, jikkomunika l-
ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-
dejta mingħajr dewmien bla bżonn.

Or. en

Emenda 365
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa b’mod serju lill-protezzjoni tad-
dejta personali jew lill-privatezza tas-
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu, 
wara n-notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-obbligu tan-nofitika tal-ksura ta’ dejta personali ma għandux jistabbilixxi restrizzjonijiet 
amministrattivi sproporzjonati fuq il-kontrolluri, u għandu jħallilhom il-possibbiltà li 
jirreaġixxu malajr u b’mod effikaċi billi jikkonċentraw bi prijorità fuq ir-riżoluzzjoni tal-
problema. Għalhekk dan għandu jiġi limitat għall-każijiet li jistgħu jipperikolaw serjament il-
protezzjoni tad-dejta personali jew il-ħajja privata tal-individwu kkonċernat (ara l-Premessa 
67).

Emenda 366
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

Or. en

Emenda 367
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta fi żmien 72 siegħa wara li 
jsir jaf bil-ksur tad-dejta.

Or. en

Emenda 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.

1. Meta l-ksur tad-dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, fost l-oħrajn permezz ta’ serq 
tal-identità jew frodi, ħsara fiżika, 
umiljazzjoni sinifikanti jew ħsara lir-
reputazzjoni, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 31, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta b’mod ċar u konċiż
mingħajr dewmien bla bżonn u fi żmien 72 
siegħa.

Or. en

Emenda 369
Morten Løkkegaard
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżenzjonijiet minn dispożizzjonijiet dwar 
ksur tad-dejta għandhom jingħataw meta 
tintuża encryption sofistikata jew jekk 
jittieħdu miżuri biex jikkumpensaw b’mod 
adegwat lil dawk affettwati.

Or. en

Emenda 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali u tinkludi tal-anqas l-
informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 
previsti fil-punti (b) u (c) tal-
Artikolu 31(3).

2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali u tinkludi tal-anqas l-
informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 
previsti fil-punti (b), (c) u (d) tal-
Artikolu 31(3).

Or. en

Emenda 371
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta ma 
għandhiex tkun meħtieġa jekk il-kontrollur
juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ 

3. Il-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta ma 
għandhiex tkun meħtieġa jekk il-ksur tad-
dejta m’għandux riskju sinifikanti ta’ 
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superviżjoni li huwa jkun implimenta 
miżuri ta’ protezzjoni tekonoloġika xierqa, 
u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-
dejta kkonċernata mill-ksur tad-dejta 
personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni 
teknoloġika għandhom jagħmlu d-dejta ma 
tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma 
tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

ħsara għaċ-ċittadini u l-kontrollur juri 
għas-sodisfazzjon tal-awtorità ta’ 
superviżjoni li huwa jkun implimenta 
miżuri ta’ protezzjoni tekonoloġika xierqa, 
u li dawk il-miżuri ġew applikati għad-
dejta kkonċernata mill-ksur tad-dejta 
personali. Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni 
teknoloġika għandhom jagħmlu d-dejta ma 
tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li ma 
tkunx awtorizzata biex taċċessaha.

Or. en

Emenda 372
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – 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-
kriterji u r-rekwiżiti rigward iċ-ċirkostanzi 
li fihom ksur ta’ dejta personali aktarx li 
jaffettwa ħażin lid-dejta personali 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 373
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-
format tal-komunikazzjoni lis-suġġett tad-
dejta msemmija fil-paragrafu 1 u l-
proċeduri applikabbli għal dik il-

imħassar
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komunikazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 374
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom u l-għanijiet tagħhom, il-
kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem 
il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni 
tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

1. Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom u l-għanijiet tagħhom, jew meta l-
ipproċessar jitwettaq bħala proġett tal-
infrastruttura tas-settur pubbliku, il-
kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem 
il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni 
tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

Or. en

Emenda 375
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom u l-għanijiet tagħhom, il-
kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem 

1. Meta l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom u l-għanijiet tagħhom, il-
kontrollur jew il-proċessur li jaġixxi f’isem 
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il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni 
tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

il-kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni 
tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali, sakemm l-
attivitajiet kkonċernati ma jippreżentawx 
riskju għall-privatezza tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-valutazzjonijiet tal-impatt ġew magħmula volontarji, jneħħi obbligi bla bżonn fuq il-
kontrolluri u l-proċessuri tad-dejta li l-attivitajiet tagħhom ma jippreżentawx riksju għall-
privatezza tas-suġġett tad-dejta.  Din id-dispożizzjoni taħdem flimkien mal-emendi fl-Artikolu 
79, bl-għażla li ssir valutazzjoni tal-impatt tkun waħda mill-fatturi li għandhom jitqiesu meta 
ssir deċiżjoni fuq sanzjonijiet amministrattivi.

Emenda 376
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin
b’mod partikolari jippreżentaw dawn ir-
riskji speċifiċi msemmija fil-paragrafu 1:

2. L-operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin 
jippreżentaw dawn ir-riskji speċifiċi 
msemmija fil-paragrafu 1:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-operazzjonijiet ta' pproċessar li għandha tkun soġġetta għal valutazzjoni tal-
impatt, stabbilita fl-Artikolu 33(2), hija fformulata b'mod ġenerali. Fir-rispett tal-prinċipju 
tal-proporzjonalità u biex ikun hemm ċertezza legali, din għandha tkun limitattiva.

Emenda 377
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-ħajja sesswali, is-
saħħa, ir-razza u l-oriġini etnika jew għall-
għoti ta’ kura tas-saħħa, riċerki 
epidemjoloġiċi, jew stħarriġ dwar mard 
mentali jew li jittieħed, meta d-dejta tiġi
pproċessata biex tieħu miżuri jew 
deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq 
skala kbira;

(b) informazzjoni dwar il-ħajja sesswali, is-
saħħa, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin 
reliġjuż, il-kundanni kriminali, ir-razza u 
l-oriġini etnika jew għall-għoti ta’ kura tas-
saħħa, riċerki epidemjoloġiċi, jew stħarriġ 
dwar mard mentali jew li jittieħed, meta d-
dejta tiġi pproċessata biex tieħu miżuri jew 
deċiżjonijiet dwar individwi speċifiċi fuq 
skala kbira;

Or. en

Emenda 378
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni ġenerali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri 
previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji, 
salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 
mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi 
tas-suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn 
ikkonċernati.

3. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni ġenerali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri 
previsti sabiex jindirizzaw ir-riskji, 
salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 
mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi leġittimi 
tas-suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn 
ikkonċernati u jitqiesu wkoll teknoloġiji u 
metodi moderni li jistgħu jtejbu l-
privatezza taċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 379
Andreas Schwab
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Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontrollur għandu jfittex l-opinjoni 
tas-suġġetti tad-dejta jew tar-
rappreżentanti tagħhom dwar l-
ipproċessar maħsub, mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta’ interessi 
kummerċjali jew pubbliċi jew għas-
sigurtà tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' konsultazzjoni tas-suġġetti tad-dejta lill-kontrolluri 
indipendentement mis-settur ikkonċernat, qabel kull ipproċessar tad-dejta tidher 
sproporzjonata.

Emenda 380
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontrollur għandu jfittex l-opinjoni 
tas-suġġetti tad-dejta jew tar-
rappreżentanti tagħhom dwar l-
ipproċessar maħsub, mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni ta’ interessi 
kummerċjali jew pubbliċi jew għas-
sigurtà tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar.

imħassar

Or. en

Emenda 381
Morten Løkkegaard
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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, 
sakemm l-Istati Membri jidhrilhom li hu 
meħtieġ sabiex iwettqu valutazzjoni bħal 
din qabel l-attivitajiet ta’ pproċessar.

imħassar

Or. en

Emenda 382
Malcolm Harbour

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

5. Fejn il-kontrollur huwa awtorità jew 
korp pubbliku jew fejn id-dejta hija 
pproċessata minn korp ieħor li ġie fdat 
bir-responsabbiltà li jwettaq kompiti ta’ 
servizz 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, 
sakemm l-Istati Membri jidhrilhom li hu 
meħtieġ sabiex iwettqu valutazzjoni bħal 
din qabel l-attivitajiet ta’ pproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun in-natura tas-servizz ipprovdut, u mhux in-natura tal-korp li jipprovdi dak is-
servizz li tiddetermina jekk japplikawx regoli ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq id-dejta. 
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Pereżempju, organizzazzjonijiet privati huma ħafna drabi fdati bir-responsabbiltà li 
jipprovdu servizzi pubbliċi. Għandu jkun hemm approċċ wieħed uniku fit-twettiq tas-servizzi 
pubbliċi irrispettivament minn jekk il-korp li qed iwettaq dak is-servizz huwiex awtorità jew 
korp pubbliku, jew organizzazzjoni privata kkuntrattata.

Emenda 383
Rafał Trzaskowski

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. In 
doing so, the Commission shall consider 
specific measures for micro, small and 
medium-sized enterprises.

imħassar

Or. en

Emenda 384
Rafał Trzaskowski

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-

imħassar
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Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 385
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni 
ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 386
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli u proċeduri standard għall-
awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet 
minn qabel imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
u formoli u proċeduri standard għall-
infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en
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Emenda 387
Malcolm Harbour

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 għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta’ UPD għandha tkun inkoraġġuta iżda mhux mandatorja, biex ikun żgurat li din ma 
tiġġenerax obbligi finanzjarji u amministrattivi sproporzjonati fuq organizzazzjonijiet li l-
attivitajiet tagħhom ma jippreżentawx riskju sostanzjali għall-privatezza tas-suġġett tad-dejta.  
Din l-AM hija marbuta mal-Ġabra AMs għall-Artikolu 79, li jiżguraw li d-DPAs iqisu l-
preżenza, jew in-nuqqas, ta’ UPD meta jiddeċiedu fuq sanzjonijiet amministrattivi u jagħtu s-
setgħa lid-DPAS biex jaħtru UPD bħala forma ta’ sanzjoni amministrattiva.

Emenda 388
Josef Weidenholzer

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, inkluża r-
rappreżentazzjoni rispettiva tal-interessi 
tal-impjegati, meta:

Or. de

Emenda 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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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

imħassar

Or. en

Emenda 390
Josef Weidenholzer

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

imħassar

Or. de

Emenda 391
Josef Weidenholzer

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 
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.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur 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. Biex iwettaq il-kompiti 
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tiegħu, għandhom jiġu pprovduti ħin tax-
xogħol u infrastruttura xierqa għall-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

Or. de

Emenda 392
Rafał Trzaskowski

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

Emenda 393
Morten Løkkegaard

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-

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.
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dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk 
huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’ 
dmirijietu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-persunal l-ieħor kollu, għandu jkun possibbli li l-UPD jitkeċċa jekk ma jwettaqx il-
kompiti stabbiliti mill-maniġment. Huwa l-maniġment li jiddeċiedi jekk huwiex sodisfatt bil-
persuna li impjega jew le.

Emenda 394
Josef Weidenholzer

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.

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 u warajh, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax aktar 
il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’ 
dmirijietu. Għandha tapplika iktar 
protezzjoni tal-impjieg għall-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta.

Or. de

Emenda 395
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
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id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-eżerċitar tad-drittijiet 
taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 396
Rafał Trzaskowski

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

Emenda 397
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-

2. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.
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ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maniġment għandu dejjem ikollu l-possibbiltà li jagħti istruzzjonijiet lill-persunal inkluż l-
UPD u l-UPD m’għandux ikun jista’ jaġixxi indipendentement mill-maniġment. Il-maniġment 
għandu r-responsabbiltà għall-attivitajiet KOLLHA f’organizzazzjoni inkluża l-protezzjoni 
tad-dejta. Jekk dan jibqa’ hekk fil-futur, il-maniġers għandhom ikunu jistgħu jagħtu 
struzzjonijiet lill-UPD u jipprevjenuh milli jaġixxi għal rasu.

Emenda 398
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew 
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew 
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti, u meta xieraq 
skont valutazzjoni tal-impatt, meta l-
kontrollur jew il-proċessur żgura li r-
reċipjent tad-dejta f’pajjiż terz għandu 
standards għolja ta’ protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Emendi tal-Ġabra li għandhom l-għan li jinċentivaw il-kontrolluri biex ikollhom 
standards għolja ta’ protezzjoni tad-dejta billi jinkoraġġixxuhom iwettqu valutazzjoni tal-
impatt, fuq bażi volontarja.

Emenda 399
Malcolm Harbour
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta, kif adottati skont il-punti (a) u (b), 
bejn il-kontrollur tad-dejta jew il-
proċessur tad-dejta u r-reċipjent ta’ dejta 
li tinsab f’pajjiż terz, li tista’ tinkludi 
termini standard għal trasferimenti lil 
reċipjent li jinsab f’pajjiż terz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju tad-dipartiment għall-politiki tal-Parlament dwar ir-riforma tal-pakkett dwar il-
protezzjoni tad-dejta jindika li taħt ir-Regolament propost, klawżoli standard ma jestendux 
għal ftehimiet bejn proċessuri u sottoproċessuri. Din id-differenza tista’ tiżvantaġġa b’mod 
sinifikanti impriżi tal-UE u bidu tan-negozji ta’ teknoloġija ġdida. Din l-emenda tfittex li 
tnaqqas id-distakk.

Emenda 400
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-proċessur 
evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni 
ta’ trasferiment tad-dejta jew l-
operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett tad-
dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi, jew meta, qabel tali trasferiment, 
id-dejta personali diġà ġiet magħmula 
pubblika fil-pajjiż terz, u meta l-kontrollur 
jew il-proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi 
kollha tal-operazzjoni ta’ trasferiment tad-
dejta jew l-operazzjonijiet ta’ trasferiment 
tas-sett tad-dejta u abbażi ta’ din l-
evalwazzjoni ppreżenta salvagwardji 
xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 



AM\917991MT.doc 189/221 PE500.411v01-00

MT

personali, fejn meħtieġ.

Or. en

Emenda 401
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
‘raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku’ fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-
paragrafu 1 kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji xierqa 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 402
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każ ta' lment minn suġġett tad-dejta 
jew minn korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2), 
l-awtorità ta' superviżjoni kompetenti 
tkun dik tal-Istat Membru li fih ikun 
tressaq l-ilment. Tali awtorità ta' 
superviżjoni hija kompetenti għall-
azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-ilment 
imsemmi. Hija wkoll kompetenti għas-
superviżjoni tal-attivitajiet tal-ipproċessar 
tal-kontrollur jew ta’ proċessur, mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 2.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 51 huwa dispożizzjoni fundamentali ta' dan ir-Regolament li jdaħħal il-prinċipju 
tal-awtorità ewlenija. Madankollu huwa importanti li jiġu ċċarati, għaċ-ċittadini, il-
kompetenzi tal-awtorità ta' superviżjoni li lilha jressqu lment.

Emenda 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni
tal--istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

2. Fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment 
ta’ kontrollur jew ta’ proċessur f’aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tal-istabbiliment ewlieni tal-
kontrollur jew il-proċessur għandha tkun 
kompetenti għas-sorveljanza tal-attivitajiet 
ta’ pproċessar tal-kontrollur jew tal-
proċessur fl-Istati Membri kollha. Din l-
awtorità ta’ superviżjoni għandha l-
obbligu li tikkoopera mal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni l-oħra u mal-Kummissjoni 
skont id-dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi ppreċiżat li meta l-kontrolllur jew il-proċessur ikunu stabbiliti f'bosta Stati 
Membri, l-awtorità ewlenija ma għandhiex kompetenza esklussiva u trid tikkoopera mal-
awtoritajiet ta' superviżjoni l-oħra involuti u mal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 404
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B’deroga għall-Artikolu 51(2), meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma 
jitwettaqx primarjament mill-istabbiliment 
prinċipali, imma minn wieħed mill-
istabbilimenti l-oħra tal-kontrollur jew 
tal-proċessur fl-Unjoni Ewropea, l-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti għal 
dan l-ipproċessar għandha tkun dik tal-
Istat Membru fejn jinsab dan l-
istabbiliment l-ieħor. Madankollu, u 
mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitolu VII ta’ dan 
ir-Regolament, l-istabbiliment ewlieni
għandu jagħmel dikjarazzjoni 
supplementari lill-awtorità ta’ 
superviżjoni tal-Istat Membru fejn jinsab, 
jekk dan jirrikjediha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk l-ipproċessar li jkopri bosta pajjiżi huwa faċilment kontrollabbli mill-istabbiliment 
prinċipali, u għandu jaqa’ fil-kompetenza ta’ awtorità waħda, wara dikjarazzjoni 
ċentralizzata, l-ipproċessar nazzjonali li jitmexxa b'mod deċentralizzat minn sussidjarji u li 
diffiċli li jkun ikkontrollat mill-istabbiliment prinċipali għandu jaqa’ fil-kompetenza ta’ kull 
awtorità ta’ superviżjoni nazzjonali.

Emenda 405
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni 
kkonċernata jkollha l-ħsieb li ma ssegwix 
l-opinjoni tal-Kummissjoni, hija għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar 
dan fi żmien il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 1 u tipprovdi ġustifikazzjoni.

4. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni 
kkonċernata jkollha l-ħsieb li ma ssegwix 
l-opinjoni tal-Kummissjoni, hija għandha 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar 
dan fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 u 
tipprovdi ġustifikazzjoni.
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F’dan il-każ l-abbozz ta’ miżura ma 
għandux ikun adottat għal xahar ieħor.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan it-terminu supplementari ma jidhirx raġonevoli.

Emenda 406
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal raġunijiet imperattivi debitament 
ġustifikati ta’ urġenza relatati mal-
interessi tas-suġġetti tad-dejta fil-każijiet 
imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha minnufih tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni applikabbli skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3). 
Dawk l-atti għandhom jibqgħu fis-seħħ 
għal perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-prerogattiva tal-Kummissjoni taffettwa ħażin l-indipendenza tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni.

Emenda 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzu għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju 

1. Mingħajr preġudizzu għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju 
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ieħor, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ dejta 
personali dwaru ma jikkonformax ma’ dan 
ir-Regolament.

ieħor, kull suġġett tad-dejta għandu jkollu 
d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
jekk huwa jħoss li l-ipproċessar ta’ dejta 
personali dwaru ma jikkonformax ma’ dan 
ir-Regolament. Dan l-ilment m’għandux 
iwassal għal spejjeż għas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 408
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tħares id-
drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-dejta 
rigward il-protezzjoni tad-dejta personali 
tagħhom u li tkun ġiet ikkostitwita kif 
xieraq skont il-liġi ta’ Stat Membru 
għandu jkollha d-dritt li tressaq ilment 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru f’isem suġġett 
tad-dejta wieħed jew aktar jekk tqis li d-
drittijiet ta’ suġġett tad-dejta taħt dan ir-
Regolament ikunu nkisru minħabba l-
ipproċessar ta’ dejta personali.

imħassar

Or. fr

Emenda 409
Christian Engström

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tħares id-
drittijiet u l-interessi ta’ suġġetti tad-dejta 
rigward il-protezzjoni tad-dejta personali 
tagħhom u li tkun ġiet ikkostitwita kif 
xieraq skont il-liġi ta’ Stat Membru għandu 
jkollha d-dritt li tressaq ilment quddiem 
awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat 
Membru f’isem suġġett tad-dejta wieħed 
jew aktar jekk tqis li d-drittijiet ta’ suġġett 
tad-dejta taħt dan ir-Regolament ikunu 
nkisru minħabba l-ipproċessar ta’ dejta 
personali.

2. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li taġixxi fl-interess 
pubbliku aktar milli f’isem individwu li 
tkun ġiet ikkostitwita kif xieraq skont il-
liġi ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt 
li tressaq ilment quddiem awtorità ta’ 
superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar 
jekk tqis li d-drittijiet ta’ suġġett tad-dejta 
taħt dan ir-Regolament ikunu nkisru 
minħabba l-ipproċessar ta’ dejta personali.

Or. en

Emenda 410
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika għandu 
jkollha d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
kontra d-deċiżjonijiet ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni li tirrigwardaha.

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika, inkluż 
kull kontrollur tad-dejta u proċessur tad-
dejta, għandu jkollha d-dritt għal rimedju 
ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta’ 
awtorità ta’ superviżjoni li tirrigwardaha
jew taffettwaha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija essenzjali biex tiċċara l-prinċipju bażiku li l-kontrolluri tad-dejta jistgħu 
jfittxu rimedju ġudizzjarju meta huma affettwati bid-deċiżjonijiet, anke meta huma nnifishom 
mhumiex is-suġġett dirett tad-deċiżjoni minn awtorità nazzjonali.

Emenda 411
Andreas Schwab
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Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Suġġett tad-dejta li huwa interessat 
minn deċiżjoni ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni fi Stat Membru ieħor minn 
fejn is-suġġett tad-dejta għandu r-
residenza abitwali tiegħu, jista’ jitlob lill-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
fejn huwa għandu r-residenza abitwali 
tiegħu sabiex tibda proċeduri f’ismu 
kontra l-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-possibbiltà ma tagħti l-ebda valur miżjud liċ-ċittadini u tirriskja li tikkomprometti l-
iżvolġiment tajjeb tal-kollaborazzjoni tal-awtoritajiet ta' superviżjoni fil-qafas tal-
mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-konsistenza.

Emenda 412
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2) 
għandu jkollha d-dritt li teżerċita d-
drittijiet imsemmija fl-Artikoli 74 u 75 
f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

imħassar

Or. fr

Emenda 413
Christian Engström
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Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2) 
għandu jkollha d-dritt li teżerċita d-drittijiet 
imsemmija fl-Artikoli 74 u 75 f’isem 
suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

1. Kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(2) 
għandu jkollha d-dritt li teżerċita d-drittijiet 
imsemmija fl-Artikoli 74, 75 u 77 f’isem 
suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

Or. en

Emenda 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 immaterjali 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.

Or. en

Emenda 415
Catherine Stihler

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 

1. Kull persuna li tkun sofriet xi ħsara 
minħabba operazzjoni ta’ pproċessar 
illegali inkluża l-projbizzjoni, jew azzjoni 
mhux kompatibbli ma’ dan ir-Regolament 
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tingħata kumpens mingħand il-kontrollur 
jew il-proċessur għall-ħsara li tkun sofriet.

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 416
Catherine Stihler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe persuna jew impriża li 
hija magħrufa li kisret id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-regolament, pereżempju billi 
aċċessat illegalment id-dejta personali tal-
impjegati biex tipprojbixxihom jew 
teskludihom mill-impjieg, għandha tiġi 
eskluża milli tirċievi għotjiet u fondi tal-
UE u milli tieħu sehem f’sejħiet għal
offerta għal kuntratti oħra ta’ xiri 
pubbliku fil-livell tal-UE, nazzjonali jew 
tal-awtorità pubblika sakemm jiġi ppruvat 
li tlestew il-proċedimenti kollha legali u 
tħallas il-kumpens sħiħ kollu lill-vittmi 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jiċċara li l-ksur tar-regoli ta’ protezzjoni tad-dejta mill-kumpaniji 
mhux se jiġi ttollerat u li l-aċċess tagħhom għall-fondi tal-UE se jkun imblukkat sakemm 
huma jibqgħu involuti f’dawn l-attivitajiet.

Emenda 417
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tingħata s-setgħa li timponi sanzjonijiet 
amministrattivi skont dan l-Artikolu.

1. Kull awtorità kompetenti ta’ 
superviżjoni għandha tingħata s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet amministrattivi skont 
dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju ta’ “punt uniku ta’ servizz” din l-emenda tiżgura li awtoritajiet multipli tal-
protezzjoni tad-dejta ma jistgħux jissanzjonaw negozji għall-istess ksur.

Emenda 418
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tingħata s-setgħa li timponi sanzjonijiet 
amministrattivi skont dan l-Artikolu.

1. awtorità ta’ superviżjoni, kompetenti 
skont l-Artikolu 51 għandha tingħata s-
setgħa li timponi sanzjonijiet 
amministrattivi skont dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 419
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha 
tkun f’kull każ individwali effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-
multa amministrattiva għandu jiġi ffissat 
b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-
gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru 

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha 
tkun f’kull każ individwali effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-
multa amministrattiva għandu jiġi ffissat 
b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-
gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru 
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intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-
grad tar-responsabbiltà tal-persuna fiżika 
jew ġuridika u jekk kienx hemm ksur 
preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u 
l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali 
implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad 
ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja 
sabiex jiġi rimedjat il-ksur.

intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-
kategoriji speċifiċi tad-dejta personali, il-
grad tar-responsabbiltà tal-persuna fiżika 
jew ġuridika u jekk kienx hemm ksur 
preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u 
l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali 
implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad 
ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja 
sabiex jiġi rimedjat il-ksur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

In-natura jew mhux ta' "dejta sensittiva" għandha tinfluwenza wkoll l-ammont tal-multa 
imposta.

Emenda 420
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha 
tkun f’kull każ individwali effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-
multa amministrattiva għandu jiġi ffissat 
b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-
gravità u d-dewmien tal-ksur, il-karattru 
intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-
grad tar-responsabbiltà tal-persuna fiżika 
jew ġuridika u jekk kienx hemm ksur 
preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u 
l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali 
implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad 
ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja 
sabiex jiġi rimedjat il-ksur.

2. Is-sanzjoni amministrattiva għandha 
tkun f’kull każ individwali effettiva, 
proporzjonata u dissważiva. L-ammont tal-
multa amministrattiva għandu jiġi ffissat 
b’kunsiderazzjoni xierqa tan-natura, il-
gravità u d-dewmien tal-ksur, is-sensittività 
tad-dejta inkwistjoni, il-karattru 
intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-
grad ta’ ħsara jew riskju ta’ ħsara 
ikkawżat mill-ksur, il-grad tar-
responsabbiltà tal-persuna fiżika jew 
ġuridika u jekk kienx hemm ksur 
preċedenti minn din il-persuna, il-miżuri u 
l-proċeduri tekniċi u organizzazzjonali 
implimentati skont l-Artikolu 23 u l-grad 
ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja 
sabiex jiġi rimedjat il-ksur. Fejn xieraq, l-
awtorità tal-protezzjoni tad-dejta għandha 
jkollha s-setgħa wkoll li teħtieġ li jinħatar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jekk il-
korp, l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni 
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għażlet li ma tagħmilx dan. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-AM għandha l-għan li tiżgura li ksur deliberat jew bi traskuraġni jimmerita penali aktar 
sostanzjali minn ksur li huwa biss negliġenti. Il-pakkett ta’ emendi relatati mas-sanzjonijiet 
amministrattivi għandu l-għan li jiżgura li l-penali hija proporzjonata mal-kondotta, u li s-
sanzjonijiet l-aktar punittivi jiġu rriservati għall-imġiba ħażina l-aktar serja. Il-kapaċita tad-
DPA li titlob il-ħatra ta’ UPD għandha l-għan ukoll li tiżgura proporzjonalità fit-termini ta’ 
sanzjonijiet.

Emenda 421
Malcolm Harbour

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fatturi aggravanti li jappoġġjaw multi 
amministrattivi fl-ogħla limiti stabbiliti 
fil-paragrafi 4 sa 6 għandhom jinkludu 
b’mod partikolari:
(i) ksur ripetut imwettaq għax tiġi injorata 
bi traskuraġni liġi applikabbli;
(ii) rifjut ta’ kooperazzjoni ma’ jew xkiel 
għal proċess ta’ infurzar;
(iii) ksur li huwa deliberat, serju u aktarx 
jikkawża ħsara sostanzjali;
(iv) ma saritx valutazzjoni tal-impatt fuq 
il-protezzjoni tad-dejta;
(v) ma nħatarx uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta.

Or. en

Emenda 422
Malcolm Harbour
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Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fatturi mitiganti li jappoġġjaw multi 
amministrattivi fil- limiti l-aktar baxxi 
stabbiliti fil-paragrafi 4 sa 6 għandhom 
jinkludu:
(i) ittieħdu miżuri mill-persuna fiżika jew 
ġuridika biex tkun żgurata konformità
mal-obbligi rilevanti;
(ii) inċertezza ġenwina dwar jekk l-attività 
ikkostitwixxiet ksur tal-obbligi rilevanti;
(iii) tmiem immedjat tal-ksur mat-tagħrif;
(iv) kooperazzjoni ma’ kwalunkwe 
proċessi ta’ infurzar;
(v) twettqet valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta;
(vi) inħatar uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta.

Or. en

Emenda 423
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta l-ewwel nuqqas ta’ 
konformità mhux intenzjonali ma’ dan ir-
Regolament, tista’ tingħata twissija bil-
miktub iżda ma tista’ tiġi imposta ebda 
sanzjoni, fejn:

3. L-awtorità ta' superviżjoni tista' tagħti 
twissija bil-miktub mingħajr ma timponi 
ebda sanzjoni. L-awtorità ta' superviżjoni 
tista' timponi multa li tista' tammonta, 
f'każ ta' ksur ripetut u intenzjonat, għal 
EUR 1 000 000 jew, fil-każ ta' impriża, sa 
2 % tal-fatturat annwali dinji.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jinżamm l-ammont massimu tal-multa li tista' tiġi imposta minn awtorità ta' 
superviżjoni u li tista' tammonta għal EUR 1 miljun u għall-impriżi għal 2% tal-fatturat 
annwali dinji tagħhom. Madankollu, għandha tinżamm l-indipendenza tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni stabbilita fl-Artikolu 8(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Barra 
minn hekk, il-mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-koerenza partikolarment l-Artikolu 58(3) u (4) 
jista' jikkontribwixxi għal politika armonizzata fl-UE dwar is-sanzjonijiet amministrattivi.

Emenda 424
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F’każ ta’ konformità sħiħa ma’ dan 
ir-regolament ma tiġi imposta l-ebda 
sanzjoni

Or. en

Emenda 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 3 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-persuna fiżika qed tipproċessa d-dejta 
personali mingħajr interess kummerċjali; 
jew

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jinżamm l-ammont massimu tal-multa li tista' tiġi imposta minn awtorità ta' 
superviżjoni u li tista' tammonta għal EUR 1 miljun u għall-impriżi għal 2% tal-fatturat 
annwali dinji tagħhom. Madankollu, għandha tinżamm l-indipendenza tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni stabbilita fl-Artikolu 8(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Barra 
minn hekk, il-mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-koerenza partikolarment l-Artikolu 58(3) u (4) 
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jista' jikkontribwixxi għal politika armonizzata fl-UE dwar is-sanzjonijiet amministrattivi.

Emenda 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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.

imħassar

Or. en

Emenda 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jinżamm l-ammont massimu tal-multa li tista' tiġi imposta minn awtorità ta' 
superviżjoni u li tista' tammonta għal EUR 1 miljun u għall-impriżi għal 2% tal-fatturat 
annwali dinji tagħhom. Madankollu, għandha tinżamm l-indipendenza tal-awtoritajiet ta' 
superviżjoni stabbilita fl-Artikolu 8(3) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Barra 
minn hekk, il-mekkaniżmu ta' superviżjoni tal-koerenza partikolarment l-Artikolu 58(3) u (4) 
jista' jikkontribwixxi għal politika armonizzata fl-UE dwar is-sanzjonijiet amministrattivi.



PE500.411v01-00 204/221 AM\917991MT.doc

MT

Emenda 428
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 250 000, jew fil-
każ ta’ impriża sa 0,5 % tal-fatturat 
annwali dinji tagħha, lil kull min, 
b’intenzjoni jew b’negliġenza:

imħassar

a) ma jipprovdix il-mekkaniżmi għal 
talbiet mis-suġġetti tad-dejta jew ma 
jwiġibx mill-ewwel jew mhux fil-format 
mitlub lil suġġetti tad-dejta skont l-
Artikolu 12(1) u (2);
b) jimponi miżata għall-informazzjoni jew 
għal tweġiniet għal talbiet ta' soġġetti tad-
dejta bi vjolazzjoni tal-Artikolu 12(4).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 429
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 250,000, jew fil-każ 
ta’ impriża sa 0.5 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 250,000, lil kull 
min, b’intenzjoni jew b’negliġenza:

Or. en
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Emenda 430
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha
timponi multa sa EUR 250,000, jew fil-każ 
ta’ impriża sa 0.5 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

4. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’ timponi 
multa sa EUR 250,000, jew fil-każ ta’ 
impriża sa 0.5 % tal-fatturat annwali dinji 
tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

Or. en

Emenda 431
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. [...] imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 432
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 500,000, jew fil-każ 
ta’ impriża sa 1 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 

5. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 500,000, lil kull 
min, b’intenzjoni jew b’negliġenza:
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b’negliġenza:

Or. en

Emenda 433
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha
timponi multa sa EUR 500,000, jew fil-każ 
ta’ impriża sa 1 % tal-fatturat annwali dinji 
tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

5. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’ timponi 
multa sa EUR 500,000, jew fil-każ ta’ 
impriża sa 1 % tal-fatturat annwali dinji 
tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

Or. en

Emenda 434
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. [...] imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 435
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 6 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-
każ ta’ impriża sa 2 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

6. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
timponi multa sa EUR 1,000,000, lil kull 
min, b’intenzjoni jew b’negliġenza:

Or. en

Emenda 436
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha
timponi multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-
każ ta’ impriża sa 2 % tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

6. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’ timponi 
multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-każ ta’ 
impriża sa 2 % tal-fatturat annwali dinji 
tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

Or. en

Emenda 437
Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 6 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) juża’ d-dejta personali tal-impjegati 
jew impjegati potenzjali biex 
jipprojbixxihom, jeżaminahom jew 
jeskludihom minn aċċess għal impjieg 
futur

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-aċċess u l-użu ħażin illegali tad-dejta personali tal-impjegati jew tal-impjegati potenzjali 
(ħafna drabi dwar, iżda mhux limitat għal, l-affiljazzjoni u l-attivitajiet tagħhom fi trejdjunjin) 
sabiex jiġu pprojbiti u esklużi minn impjieg futur jew kwalunkwe miżura oħra li għandha l-
potenzjal li tfixkel ix-xogħol tagħhom u/jew ikollha effett kbir fuq ix-xogħol u l-karriera futuri 
tagħhom, huma ksur gravi tad-drittijiet fundamentali tagħhom għall-privatezza u l-libertà ta’ 
assoċjazzjoni u jiġġustifikaw l-impożizzjoni tal-ogħla sanzjoni.

Emenda 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex taġġorna l-ammonti ta’ 
multi amministrattivi msemmija fil-
paragrafi 4, 5 u 6, filwaqt li tikkunsidra l-
kriterji msemmija fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 79, paragrafu 3.

Emenda 439
Mitro Repo

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
għall-iskopijiet ta’ assigurazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-artikolu għandu jkopri l-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta dwar is-saħħa għall-
iskopijiet kollha ta’ assigurazzjoni, jiġifieri assigurazzjoni u riassigurazzjoni fuq is-saħħa, il-
ħajja, l-inċidenti u l-obbligazzjonijet lejn persuni terzi.

Emenda 440
Morten Løkkegaard

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. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi jew bi 
ftehim kollettiv bejn l-impjegaturi u l-
impjegati, 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, il-kundanni 
kriminali 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 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1
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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. 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. Dan ir-Regolament għandu, 
skont il-prinċipji tal-Artikolu 5, jirrispetta 
ftehimiet kollettivi dwar regolament 
deċentralizzat tal-ipproċessar tad-dejta 
tal-impjegatur konkluż skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 442
Anna Hedh

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 

1. L-Istati Membri jistgħu, skont liġi u 
prattiċi nazzjonali, jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol 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-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
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u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

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 443
Anna Hedh

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

Emenda 444
Anna Hedh

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 
tal-imsieħba soċjali. Fi Stati Membri fejn 
tħalla f’idejn il-partijiet fis-suq tax-xogħol 
biex jirregolaw pagi u kundizzjonijiet 
oħra tax-xogħol permezz ta’ ftehimiet 
kollettivi, l-obbligi u d-drittijiet tal-
imsieħba soċjali taħt ftehimiet kollettivi 
għandhom jitqiesu b’mod speċifiku meta 
jiġi applikat l-Artikolu 6.1(f).



PE500.411v01-00 212/221 AM\917991MT.doc

MT

Or. en

Emenda 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri speċifiċi biex jirregolaw l-
ipproċessar ta’ dejta personali għal 
skopijiet storiċi, statistiċi jew xjentifiċi 
filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-artikolu kif 
ukoll jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Stat Membru li jadotta miżuri speċifiċi 
skont l-Artikolu 83, paragrafu 3a, għandu 
jinforma lill-Kummissjoni dwar il-miżuri 
adottati qabel id-dejta stabbilita fl-
Artikolu 91, paragrafu 2, u mingħajr 
dewmien bla bżonn jinforma lill-
Kummissjoni dwar bidliet eventwali fi 
stadju aktar tard tal-miżuri.

Or. en
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Emenda 447
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu
79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u 
l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa biex tadotta l-atti delegati
msemmija fl-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), 
l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(5), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 
32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 
44(7), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u 
l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 448
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 
79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u 
l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(5), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-



PE500.411v01-00 214/221 AM\917991MT.doc

MT

Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-testi li jiddefinixxu l-interess leġittimu huma ċari u l-ġurisprudenza dwar dan is-suġġett 
kostanti. Għalhekk mhemmx il-ħtieġa li wieħed jirrikorri għal att delegat biex jiġu definiti l-
kundizzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 (f). Il-kwistjoni tal-kunsens għall-ipproċessar tad-dejta 
personali tal-minorenni hi rregolata mill-Artikolu 8 ta’ dan ir-regolament.

Emenda 449
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu
79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u 
l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 37(2),l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 
79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u 
l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 450
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ tkun 
revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ 
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’dejta
aktar tard speċifikata fiha. Hija ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 
23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(5), l-
Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 
33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), 
l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 
81(3), l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) 
tista’ tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ il-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Or. fr

Emenda 451
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(5), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
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35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ tkun 
revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ 
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’dejta
aktar tard speċifikata fiha. Hija ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) tista’ tkun revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data
aktar tard speċifikata fiha. Hija ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-testi li jiddefinixxu l-interess leġittimu huma ċari u l-ġurisprudenza dwar dan is-suġġett 
kostanti. Għalhekk mhemmx il-ħtieġa li wieħed jirrikorri għal att delegat biex jiġu definiti l-
kundizzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 (f). Il-kwistjoni tal-kunsens għall-ipproċessar tad-dejta 
personali tal-minorenni hi rregolata mill-Artikolu 8 ta’ dan ir-regolament.

Emenda 452
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2),l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu
79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u 
l-Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 30(3), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien mhux determinat mid-dejta tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Deċiżjoni 
ta’ revoka għandha ttemm id-delegazzjoni 
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Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ mill-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data
aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandha 
taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li 
diġà jkun fis-seħħ.

ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Din għandha tidħol fis-seħħ mill-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’dejta
aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandha 
taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li 
diġà jkun fis-seħħ.

Or. en

Emenda 453
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3), 
l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 
15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-
Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 
26(5), l-Artikolu 28(5), l-Artikolu 31(5), l-
Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 
34(8), l-Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), 
l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-
seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn 
min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Or. fr

Emenda 454
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3), 
l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 
14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 
23(3), l-Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(5), l-
Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 
32(5), l-Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 
44(7), l-Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandu 
jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-
ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ 
xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm 
il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-testi li jiddefinixxu l-interess leġittimu huma ċari u l-ġurisprudenza dwar dan is-suġġett 
kostanti. Għalhekk mhemmx il-ħtieġa li wieħed jirrikorri għal att delegat biex jiġu definiti l-
kundizzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 (f). Il-kwistjoni tal-kunsens għall-ipproċessar tad-dejta 
personali tal-minorenni hi rregolata mill-Artikolu 8 ta’ dan ir-regolament.
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Emenda 455
Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(5), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn (2) fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 
14(7), l-Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 
26(5), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 79(6), l-Artikolu 
81(3), l-Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) 
għandu jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet 
espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 
perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-
att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-
perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif 
ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn (2) fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mal-adozzjoni tal-atti msemmija f’dan 
l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika.



PE500.411v01-00 220/221 AM\917991MT.doc

MT
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Emenda 457
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fir-rigward ta’ persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi li huma taħt obbligi li 
jirrapportaw ksur ta’ dejta personali skont 
id-Direttiva 2002/58/KE kif emendata bid-
Direttiva 2009/136/KE fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali relatata 
mal-provvediment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi disponibbli 
pubblikament, dan ir-Regolament 
m’għandux jimponi obbligi addizzjonali 
fir-rigward tal-proċess ta’ notifika ta’ 
ksur ta’ dejta personali lill-awtorità 
superviżorja u fir-rigward tal-proċess ta’ 
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 
personali lis-suġġetti tad-dejta. Din il-
persuna fiżika jew ġuridika għandha 
tinnotifika ksur ta’ dejta personali li 
jaffettwa kull dejta personali li għaliha hi 
l-kontrollur skont il-proċess ta’ notifika 
ta’ ksur ta’ dejta personali stabbilit fid-
Direttiva 2002/58/KE kif emendata bid-
Direttiva 2009/136/KE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu ġdid jistabbilixxi li l-fornituri ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
huma suġġetti għal reġim uniku ta’ notifika għal kwalunkwe ksur fir-rigward tad-dejta li 
jipproċessaw, u mhux reġimi multipli skont is-servizz offrut jew id-dejta miżmuma. Dan 
jiżgura kundizzjonijiet ekwi fost atturi tal-industrija.
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Emenda 458
Matteo Salvini

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2002/58
għandu jitħassar.

2. L-Artikolu 1(2), l-Artikolu 2(c) u l-
Artikolu 9 tad-Direttiva 2002/58
għandhom jitħassru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi allinjament essenzjali tad-Direttiva 2002/58/KE mar-Regolament 
preżenti. Barra minn hekk, tevita regolament doppju, li jista’ jagħmel ħsara serja lill-
kompetittività tas-setturi koperti bid-Direttiva 2002/58/KE.  Ir-rekwiżiti ġenerali tar-
Regolament preżenti, inkużi dawk relatati mal-valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-privatezza, 
jiżguraw li l-lokazzjoni tiġi ttrattata bil-livell xieraq ta’ kura irrispettivament mis-sors jew l-
industrija tal-kontrollur tad-dejta tagħha.

Emenda 459
Morten Løkkegaard

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Atti ddelegati u atti ta’ implimentazzjoni 
adottati mill-Kummissjoni għandhom jiġu 
evalwati mill-Parlament u mill-Kunsill 
kull sentejn.

Or. en


