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Emenda 690
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – Taqsima 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċeduri li jirrikjedu awtorizzazzjoni minn qabel jippreżentaw spiża u ħela ta’ ħin għall-
kontrollur, u l-valur miżjud tagħhom imqabbel ma’ sistema ta’ notifika minn qabel jista’ jkun 
ikkontestat mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-dejta. Notifiki minn qabel, li jistgħu jipprovdu 
lill-awtorità ta’ superviżjoni bil-possibilità li tirreaġixxi u taġixxi, huma biżżejjed u jipprovdu 
wkoll proċedura għall-protezzjoni tad-dejta li hija faċli biex tintuża mill-utent.

Emenda 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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, 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. SMEs 
għandhom ikunu meħtieġa biss li jwettqu 
valutazzjoni tal-impatt wara t-tielet sena 
ta’ inkorporazzjoni tagħhom fejn l-
ipproċessar tad-dejta huwa meqjus bħala 
attività prinċipali tan-negozju tagħhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi żmien l-ewwel tliet snin wara t-twaqqif ta’ kumpanija, medja ta’ 80% ta’ SMEs li jkunu 
għadhom kif twaqqfu jfallu. Jekk jitħalla dan il-perjodu ta’ żmien qabel ma tkun meħtieġa l-
valutazzjoni tal-impatt, il-kumpaniji kollha se jingħataw l-opportunità li jirnexxu qabel ma 
jkunu mgħobbija bi spejjeż li jistgħu jitilgħu għal eluf ta' Ewro.

Emenda 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 għandu jwettaq valutazzjoni tal-
impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

Or. en

Emenda 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

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 għandu jwettaq valutazzjoni tal-
impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
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tal-impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

previsti fuq id-dejta personali. Valutazzjoni 
waħda għandha tkun biżżejjed biex 
tindirizza sett ta’ operazzjonijiet tal-
ipproċessar li jippreżentaw riskji simili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valutazzjoni tal-impatt tal-privatezza ġdida għandha tkun meħtieġa biss fejn proċess jew 
proġett jippreżenta riskji għall-privatezza li huma sostanzjalment ġodda jew differenti minn 
dawk li jkunu ġew analizzati fil-passat. Fejn proċess jew proġett simili jkun għadda minn 
analiżi tal-impatt tal-privatezza fil-passat, huma biss dawk l-aspetti tal-proċess jew il-proġett 
li jkunu ġodda jew differenti li għandhom jiġu analizzati mill-ġdid.

Emenda 694
Giles Chichester

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, 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, sakemm l-
attivitajiet ikkonċernati ma jippreżentawx 
riskju għall-privatezza tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu magħmula volontarji jitneħħew l-obbligi żejda fuq il-
kontrolluri u l-proċessuri tad-dejta li l-attivitajiet tagħhom ma jippreżentawx riskju għall-
privatezza tas-suġġett tad-dejta.  Din id-dispożizzjoni taħdem flimkien mal-emendi għall-
Artikolu 79, fejn l-għażla li ssir valutazzjoni tal-impatt tkun waħda mill-fatturi li għandhom 
jitqiesu meta tittieħed deċiżjoni fuq sanzjonijiet amministrattivi.
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Emenda 695
Pilar del Castillo Vera

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, il-
kontrollur għandu jwettaq valutazzjoni tal-
impatt tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
previsti fuq id-dejta personali.

Or. en

Emenda 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) SMEs għandhom ikunu meħtieġa 
biss li jwettqu valutazzjoni tal-impatt wara 
t-tielet sena ta’ inkorporazzjoni tagħhom 
jekk l-ipproċessar tad-dejta jkun meqjus
bħala attività prinċipali tan-negozju 
tagħhom. Dan ifisser fejn il-bejgħ jew id-
dħul mill-ipproċessar ikun 50% tad-dħul 
tal-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka turi li l-maġġoranza tal-SMEs ifallu matul l-ewwel tliet snin tal-operat tagħhom. 
Jekk jitħalla dan il-perjodu ta’ żmien qabel ma tkun meħtieġa l-valutazzjoni tal-impatt, il-
kumpaniji kollha jingħataw l-opportunità li jirnexxu qabel ma jaffaċċjaw spejjeż żejda.
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Emenda 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Evalwazzjoni sistematika u estensiva 
tal-aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika jew għall-analiżi jew it-tbassir 
b’mod partikolari tas--sitwazzjoni
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-
ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma 
bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li 
jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw 
b’mod sinifikanti lill-individwu;

(a) Evalwazzjoni sistematika u estensiva 
tal-aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika jew għall-analiżi jew it-tbassir 
b’mod partikolari tas-sitwazzjoni
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-
ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma 
bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali
għad-detriment tal-individwu;

Or. en

Emenda 698
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Evalwazzjoni sistematika u estensiva 
tal-aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika jew għall-analiżi jew it-tbassir 
b’mod partikolari tas--sitwazzjoni
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-
ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma 
bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li 
jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw 
b’mod sinifikanti lill-individwu;

(a) Evalwazzjoni sistematika u estensiva 
tal-aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika jew għall-analiżi jew it-tbassir 
b’mod partikolari tas-sitwazzjoni
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-
ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma 
bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li 
jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw 
b’mod sinifikanti lill-individwu, inkluż 
kull operazzjoni ta’ pproċessar 
addizzjonali tat-tip imsemmi fl-
Artikolu 20(1) ta’ dan ir-Regolament;
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Or. en

Emenda 699
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Evalwazzjoni sistematika u estensiva 
tal-aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika jew għall-analiżi jew it-tbassir 
b’mod partikolari tas--sitwazzjoni
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-
ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma 
bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li 
jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw 
b’mod sinifikanti lill-individwu;

(a) Evalwazzjoni sistematika u estensiva 
tal-aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika jew ġuridika jew għall-analiżi jew it-
tbassir b’mod partikolari tas-sitwazzjoni
ekonomika, il-post, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabbiltà jew l-imġiba tal-
persuna fiżika, li tkun ibbażata fuq l-
ipproċessar awtomatizzat li fuqu huma 
bbażati miżuri li jipproduċu effetti legali li 
jirrigwardaw lill-individwu jew jaffettwaw 
b’mod sinifikanti lill-individwu;

Or. de

Emenda 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b

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



AM\923501MT.doc 9/122 PE502.174v02-00

MT

Emenda 701
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt b

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, 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;

Or. en

Emenda 702
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-monitoraġġ ta’ żoni aċċessibbli għall-
pubbliku, b’mod speċjali meta jintuża 
apparat ottiku-elettroniku (sorveljanza bil-
vidjo) fuq skala kbira;

(c) il-monitoraġġ ta’ żoni aċċessibbli għall-
pubbliku, b’mod speċjali meta jintuża 
apparat ottiku-elettroniku (sorveljanza bil-
vidjo);

Or. en

Emenda 703
Amelia Andersdotter

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

(d) dejta personali f’sistemi ta’ arkivjar fuq 
skala kbira dwar tfal, dejta ġenetika jew 
dejta bijometrika;

(d) dejta personali f’sistemi ta’ arkivjar 
dwar tfal, dejta ġenetika jew dejta 
bijometrika;

Or. en

Emenda 704
Jens Rohde

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. Fejn jeżistu linji 
gwida Ewropej, dawn il-linji gwida 
jipprovdu l-bażi għall-valutazzjoni tal-
impatt.

Or. en

Emenda 705
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3
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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, inkluż 
b’mod partikolari r-riskju ta’ 
diskriminazzjoni li jista’ jkun inkluż fl-
operazzjoni jew rinfurzat minnha, 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.

Or. en

Emenda 706
Jens Rohde

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 707
Pilar del Castillo Vera
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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. en

Emenda 708
Amelia Andersdotter

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.

4. Il-kontrollur għandu jitlob 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.

Or. en

Emenda 709
Jens Rohde

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 

imħassar
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(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

Emenda 710
Giles Chichester

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) tal-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. 
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.
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Emenda 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 712
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' atti delegati jwassal għal riskju ta’ opaċità li għandu jiġi evitat, billi jiġi żgurat li l-
iżvilupp tagħhom isir f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' dawk li se jkunu soġġetti għalihom.

Emenda 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 ikunu adottati skont il-
proċedura ta' eżami li jirreferi għaliha l-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 714
Amelia Andersdotter

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 ikunu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 87(2).

7. Suġġett għad-dispożizzjonijiet 
preċedenti, fi żmien sitt xhur mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha 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 ikunu adottati 
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skont il-proċedura ta' eżami li jirreferi 
għaliha l-Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Valutazzjonijiet tal-impatt tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom jitqiesu 
bħala komunikazzjoni privileġġjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dan ikun stipulat sabiex titneħħa l-biża' ta’ kumpaniji li proċessi ġodda 
innovattivi li huma suġġetti għal segretezza kummerċjali jistgħu jkunu rilaxxati fil-qasam 
pubbliku.

Emenda 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Awtorizzazzjoni minn qabel u
konsultazzjoni minn qabel

Konsultazzjoni minn qabel

Or. en

Emenda 717
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta:

(a) fejn kontrollur iwettaq kwalunkwe 
operazzjoni ta’ proċessar tat-tip imsemmi 
fl-Artikolu 20(1) ta’ dan ir-Regolament 
fir-rigward ta’ minorenni;
(b) meta kontrollur jew proċessur jadotta 
klawżoli kuntrattwali kif ipprovdut fil-
punt (d) tal-Artikolu 42(2);
(c) fejn kontrollur ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali;
(d) fejn kontrollur jew proċessur 
jitrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz 
jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
abbażi tad-derogi fl-Artikolu 44;
(e) fejn kontrollur iwettaq operazzjonijiet 
ta’ pproċessar imsemmija fl-Artikolu 
81(3) jew l-Artikolu 83(3).

Or. en
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Emenda 718
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċeduri li jirrikjedu awtorizzazzjoni minn qabel jippreżentaw spiża u ħela ta’ ħin għall-
kontrollur, u l-valur miżjud tagħhom imqabbel ma’ sistema ta’ notifiki minn qabel jista’ jkun 
ikkontestat mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-dejta. Notifiki minn qabel, li jistgħu jipprovdu 
lill-awtorità ta’ superviżjoni bil-possibilità li tirreaġixxi u taġixxi, huma biżżejjed u jipprovdu 
wkoll proċedura għall-protezzjoni tad-dejta li hija faċli biex tintuża mill-utent.

Emenda 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Emenda 720
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur
għandu jikkonsulta lill-awtorità ta’ 
superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

2. Il-kontrollur għandu jikkonsulta lill-
awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta meta:

Or. en

Emenda 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur
għandu jikkonsulta lill-awtorità ta’ 

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur jista’
jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni 
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superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali 
sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

Or. en

Emenda 722
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu 
jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni 
qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali 
sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu 
jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni 
qabel l-ipproċessar ta’ kwalunkwe dejta 
personali sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

Or. en

Emenda 723
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta kif ipprovduta fl-
Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, l-
ambitu tagħhom jew l-għanijiet tagħhom, 
aktarx li jippreżentaw grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi; jew

(a) valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta kif ipprovduta fl-
Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, l-
ambitu tagħhom jew l-għanijiet tagħhom, 
aktarx li jippreżentaw grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi, inkluż b’mod partikolari r-riskju 
li l-operazzjonijiet jista' jkollhom impatt 
diskriminatorju; jew
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Or. en

Emenda 724
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tieħu l-opinjonijiet tar-rappreżentanti tas-
suġġetti tad-dejta u tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar l-
ipproċessar maħsub;

Or. en

Emenda 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun 
meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn 
qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura, l-ambitu u/jew l-
għanijiet tagħhom, u speċifikati skont il-
paragrafu 4.

(b) l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun 
meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn 
qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura, l-ambitu u/jew l-
għanijiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għat-tħassir tal-paragrafu 4.

Emenda 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.
Deċiżjoni bħal din għandha tkun suġġetta 
għal appell f’qorti kompetenti u ma tistax 
tiġi infurzata waqt li tkun qed tiġi 
appellata sakemm l-ipproċessar ma 
jirriżultax f’dannu serju immedjat għas-
suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti tiddeċiedi, skont is-setgħa 
tagħha, li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

Or. en
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Emenda 728
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Meta l-awtorità ta’ superviżjoni hija 
tal-fehma li l-ipproċessar maħsub jista’ 
jippreżenta riskju ta’ trattament 
diskriminatorju tas-suġġetti tad-dejta, din 
għandha tordna li l-effetti attwali tal-
ipproċessar għandhom ikunu sorveljati 
għal effetti bħal dawn, u li din għandha 
tingħata l-informazzjoni kollha meħtieġa 
sabiex tkun tista’ tivvaluta dan, 
f’intervalli regolari.

Or. en

Emenda 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tistabbilixxi u tippubblika lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tikkomunika dawn il-listi lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija wisq kumplessa mil-lat amministrattiv sabiex tiġi implimentata b'mod effettiv, 
speċjalment fid-dawl tal-ħtieġa għal Regolament li mhuwiex speċifiku għas-settur u li jibqa' 
jgħodd għall-futur.
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Emenda 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-lista pprovduta fil-paragrafu 4 
tinvolvi attivitajiet ta’ pproċessar li huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati Membri, 
jew għas-sorveljanza tal-imġiba tagħhom, 
jew jistgħu jaffettwaw sostanzjalment il-
moviment liberu ta’ dejta personali fl-
Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tapplika l-mekkaniżmu ta’ konsistenza 
msemmi fl-Artikolu 57 qabel l-adozzjoni 
tal-lista.

5. Meta attivitajiet ta’ pproċessar ikollhom 
x’jaqsmu mal-offerta ta’ prodotti jew 
servizzi lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati 
Membri, jew għas-sorveljanza tal-imġiba 
tagħhom, jew jistgħu jaffettwaw 
sostanzjalment il-moviment liberu ta’ dejta 
personali fl-Unjoni, l-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiffoka l-mekkaniżmu ta’ konsistenza fuq fejn huwa l-aktar xieraq, skont l-emendi għall-
Artikolu 58(2).

Emenda 731
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew proċessur għandu 
jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta pprovduta fl-Artikolu 33 u, fuq talba, 
flimkien ma’ kwalunkwe informazzjoni 
oħra li tippermetti lill-awtorità ta’ 
superviżjoni tivvaluta l-konformità tal-
ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji 
għall-protezzjoni tad-dejta personali tas-

6. Il-kontrollur għandu jipprovdi lill-
awtorità ta’ superviżjoni l-valutazzjoni tal-
impatt tal-protezzjoni tad-dejta pprovduta 
fl-Artikolu 33 u, fuq talba, flimkien ma’ 
kwalunkwe informazzjoni oħra li 
tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni 
tivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u
b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni 
tad-dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-
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suġġett tad-dejta u s-salvagwardji relatati. salvagwardji relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tkun żgurata ċertezza legali u għal infurzar aħjar mill-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni, u skont il-Premessa 62 li tirrikjedi “attribuzzjoni ċara tar-responsabbiltajiet 
skont dan ir-Regolament”, awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità ta’ superviżjoni u 
konsultazzjoni magħha għandhom ikunu biss ir-responsabilità tal-kontrollur. Dan 
jistabbilixxi qafas ħafna aktar ċar kemm għall-kumpaniji u kemm għall-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni.

Emenda 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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 ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

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

Or. en

Emenda 733
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Kapitolu 4 - Taqsima 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu 4 - Taqsima 4 imħassra
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet fir-Regolament dwar kif 
għandhom ikunu organizzati l-funzjonijiet interni tal-kumpaniji. Tipi differenti ta’ strutturi 
tal-organizzazzjoni jistgħu jirriżultaw fi protezzjoni tad-dejta effettiva, u l-leġiżlazzjoni għall-
protezzjoni tad-dejta ma għandhiex tisforza lill-kumpaniji biex isegwu mudell speċifiku 
wieħed.

Emenda 734
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet fir-Regolament dwar kif 
għandhom ikunu organizzati l-funzjonijiet interni tal-kumpaniji. Tipi differenti ta’ strutturi 
tal-organizzazzjoni jistgħu jirriżultaw fi protezzjoni tad-dejta effettiva, u l-leġiżlazzjoni għall-
protezzjoni tad-dejta ma għandhiex tisforza lill-kumpaniji biex isegwu mudell speċifiku 
wieħed.

Emenda 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. en
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Emenda 736
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li
tipproċessa dejta personali għal aktar 
minn 250 suġġett tad-dejta fis-sena; jew

Or. en

Emenda 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta. L-
attivitajiet ewlenin għandhom ikunu 
definiti bħala attivitajiet fejn 50% tal-
fatturat annwali li jirriżulta mill-bejgħ ta’ 
dejta jew dħul jiġi minn din id-dejta Fir-
rigward tal-protezzjoni tad-dejta, 
attivitajiet ta’ protezzjoni tad-dejta li ma 
jirrapreżentawx aktar minn 50% tal-
fatturat tal-kumpanija għandhom jitqiesu 
bħala anċillari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta’ uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta għandha titqies meħtieġa biss meta l-attivitajiet 
ewlenin ta’ impriża jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ dejta personali.



PE502.174v02-00 28/122 AM\923501MT.doc

MT

Emenda 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzativa 
tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’ 
jinħatar għal diversi mill-entitajiet tagħha, 
filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura 
organizzativa tal-awtorità jew il-korp 
pubbliku.

Or. en

Emenda 739
Giles Chichester

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 jistgħu
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.

Or. en
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Emenda 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet 
tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta u ma jirriżultax f’kunflitt ta’ 
interessi.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jkun kompatibbli mal-kompiti u 
d-dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax 
f’kunflitt ta’ interessi.

Or. en

Emenda 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 742
Jens Rohde
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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.

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 743
Silvia-Adriana Ţicău

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 determinat tal-għażla tiegħu. 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 kif il-
maniġment tal-kumpanija jara li jkun 
meħtieġ.
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Or. en

Emenda 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
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.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-organizzazzjoni 
tal-protezzjoni tad-dejta jew 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.

Or. en

Emenda 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 746
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 36 imħassar
Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta
1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr 
dewmien fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta 
personali.
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-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.
3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir 
u kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa 
sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 34.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet fir-Regolament dwar kif 
għandhom ikunu organizzati l-funzjonijiet interni tal-kumpaniji. Tipi differenti ta’ strutturi 
tal-organizzazzjoni jistgħu jirriżultaw fi protezzjoni tad-dejta effettiva, u l-leġiżlazzjoni għall-
protezzjoni tad-dejta ma għandhiex tisforza lill-kumpaniji biex isegwu mudell speċifiku 
wieħed.
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Emenda 747
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr 
dewmien fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jingħata aċċess għall-informazzjoni 
rilevanti kollha, u għall-postijiet meħtieġa 
biex iwettaq dmirijietu u li jkun involut kif 
xieraq u mingħajr dewmien fil-
kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw il-
protezzjoni tad-dejta personali.

Or. en

Emenda 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr 
dewmien fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jkun involut kif xieraq 
u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet 
kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-
dejta personali.

Or. en

Emenda 749
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2
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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-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
maniġment 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 b’mod indipendenti mill-maniġment. Il-
maniġment għandu r-responsabbiltà għall-attivitajiet KOLLHA f’organizzazzjoni inkluża l-
protezzjoni tad-dejta.

Emenda 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. L-organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
għandu jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti
tiegħu jew tagħha b’mod indipendenti.

Or. en

Emenda 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann



AM\923501MT.doc 35/122 PE502.174v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 34.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu u għandu jipprovdi persunal, post, 
tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra 
meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 37.

Or. en

Emenda 752
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet fir-Regolament dwar kif 
għandhom ikunu organizzati l-funzjonijiet interni tal-kumpaniji. Tipi differenti ta’ strutturi 
tal-organizzazzjoni jistgħu jirriżultaw fi protezzjoni tad-dejta effettiva, u l-leġiżlazzjoni għall-
protezzjoni tad-dejta ma għandhiex tisforza lill-kumpaniji biex isegwu mudell speċifiku 
wieħed.

Emenda 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew lill-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

Or. en

Emenda 754
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(a) iżid il-kuxjenza, jinforma u jagħti pariri 
lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar l-
obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament u 
jiddokumenta din l-attività u t-tweġibiet li 
jirċievi;

Or. en

Emenda 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-
informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(c) jissorvelja l-konformità mar-
Regolament;
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Or. en

Emenda 756
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u l-
informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta sa mill-
istadju tad-disinn u l-protezzjoni tad-dejta 
b’mod awtomatiku skont l-Artikolu 23, is-
sigurtà tad-dejta skont l-Artikoli 30 sa 32
u l-informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom skont l-Artikoli 11 sa 20 taħt dan 
ir-Regolament;

Or. en

Emenda 757
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jassigura li tinżamm id-
dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 28;

(d) jassigura li tinżamm id-
dokumentazzjoni sħiħa msemmija fl-
Artikolu 28;

Or. en

Emenda 758
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-
notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’ 
dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 759
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-
awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-
kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’ 
superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar jew 
fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta stess;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jaħdmu ma’ kontrolluri, 
proċessuri u partijiet interessati oħra biex
jinkoraġġixxu, b’mod partikolari fil-livell 
Ewropew, l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi 
ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
u ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-
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jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

dejta, li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-partijiet interessati jagħtu l-input tagħhom fid-disinn u l-
implimentazzjoni ta’ mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni.

Emenda 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom ikunu 
volontarji, affordabbli, u disponibbli 
permezz ta’ proċess li huwa trasparenti u 
mhux ta’ piż mingħajr ħtieġa. Dawn il-
mekkaniżmi għandhom ukoll ikunu 
newtrali mil-lat tat-teknoloġija u kapaċi 
għal applikazzjoni globali u għandhom 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni tajba 
ta’ dan ir-Regolament, b’kunsiderazzjoni 
għall-fatturi speċifiċi ta’ diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni għandhom ikunu ddisinjati sabiex ikunu effettivi mingħajr ma 
jkunu burokratiċi wisq jew ta’ piż żejjed.
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Emenda 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi, sakemm dawn il-miżuri 
jkunu newtrali mil-lat tat-teknoloġija.

Or. en

Emenda 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 
u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en
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Emenda 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għal id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa 
mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż 
għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta 
personali mill-pajjiż terz jew minn 
organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż 
terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni 
internazzjonali oħra.

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali għandu jkun ipprojbit 
sakemm, soġġett għad-dispożizzjonijiet l-
oħra ta’ dan ir-Regolament, il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Kapitolu 
jkunu mħarsa mill-kontrollur u mill-
proċessur, inkluż għal trasferimenti 
ulterjuri ta’ dejta personali mill-pajjiż terz 
jew minn organizzazzjoni internazzjonali 
lil pajjiż terz ieħor jew lil xi 
organizzazzjoni internazzjonali oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Emenda 765
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn [5 snin] wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
kwalunkwe ftehim internazzjonali għandu 
jkun rivedut sabiex jiġi allinjat mar-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE diġà ffirmat xi ftehimiet internazzjonali dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiżi terzi. Dawn għandhom ikunu allinjati ma’ dan ir-Regolament f’perjodu ta’ tranżizzjoni 
ta’ mhux aktar minn 5 snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 766
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni ulterjuri.

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni ulterjuri. Deċiżjonijiet 
bħal dawn ma għandhomx jaffetwaw il-
livell ta’ protezzjoni skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 767
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri 
ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż 
jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi 
u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
sejra tiġi ttrasferita;

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ 
din il-leġiżlazzjoni, ir-regoli professjonali u 
l-miżuri ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-
pajjiż jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi 
u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
sejra tiġi ttrasferita;

Or. en

Emenda 768
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-Kummissjoni għandha titlob lill-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta sabiex jipprovdi opinjoni dwar l-
adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni. Għal
dan il-għan, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta bid-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa, inkluż 
korrispondenza mal-gvern tal-pajjiż terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali;

Or. en
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Emenda 769
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2, filwaqt li tqis bis-sħiħ l-
opinjoni tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 770
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi 
kontinwa, tissorvelja l-iżviluppi li jista’ 
jkollhom effett fuq it-twettiq tal-elementi 
elenkati fil-paragrafu 2 f’pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali li fir-
rigward tagħhom ġiet adottata deċiżjoni 
skont il-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 771
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Jekk il-Kummissjoni jkollha 
raġunijiet biex temmen, minħabba l-
monitoraġġ skont il-paragrafu 4a jew 
kwalunkwe sors ieħor, li pajjiż jew 
organizzazzjoni internazzjonali li 
dwarhom tkun ġiet adottata deċiżjoni 
skont il-paragrafu 3 ma jkunux għadhom 
jipprovdu livell adegwat ta’ protezzjoni fit-
tifsira tal-paragrafu 2, għandha tirrevedi 
din id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 772
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjż
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali ma 
tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif 
ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż 
terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, 
ma tiggarantix drittijiet effettivi u 
infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
qiegħda tiġi trasferita. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza 

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali ma 
tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif 
ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż 
terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, 
ma tiggarantixxi ebda drittijiet effettivi u 
infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
qiegħda tiġi ttrasferita. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza 
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estrema għal individwi fir-rigward tad-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 87(3).

estrema għal individwi fiżiċi jew ġuridiċi
fir-rigward tad-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali, skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 87(3).

Or. de

Emenda 773
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni għandu jkun ipprojbit,
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 42 sa
44. Fi żmien debitu, il-Kummissjoni 
għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-
pajjiż terz jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-
sitwazzjoni li tirriżulta mid-Deċiżjoni 
meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-
Artikolu.

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, sakemm 
dan ma jkunx suġġett għal salvagwardji 
adegwati skont l-Artikolu 42 jew jaqa’ 
taħt id-derogi fl-Artikolu 44. Fi żmien 
debitu, il-Kummissjoni għandha tidħol 
f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz jew l-
organizzazzjoni internazzjonali bl-għan li 
tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta mid-
Deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, jew 
tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew 
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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.

settur ta’ pproċessar fi ħdan dak il-pajjiż 
terz, jew organizzazzjoni internazzjonali 
ma jiżgurawx livell adegwat ta’ 
protezzjoni skont l-Artikolu 41(5),
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.

Or. en

Emenda 775
Giles Chichester

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 fejn xieraq 
skont valutazzjoni tal-impatt, meta l-
kontrollur jew il-proċessur ikun żgura li 
r-riċevitur tad-dejta f’pajjiż terz għandu 
standards għolja ta’ protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha l-għan li toffri inċentiva lill-kontrolluri sabiex ikollhom standards għoljin ta’ 
protezzjoni tad-dejta billi tħeġġiġhom sabiex jagħmlu valutazzjoni tal-impatt.
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Emenda 776
Amelia Andersdotter

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. Dawn is-
salvagwardji għandhom, tal-anqas, 
jiggarantixxu l-osservazzjoni tal-prinċipji 
ta’ pproċessar tad-dejta personali kif 
stabbilit fl-Artikolu 5 u jiggarantixxu d-
drittijiet ta’ suġġett tad-dejta kif stabbilit 
fil-Kapitolu III.

Or. en

Emenda 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta, bejn il-kontrollur jew proċessur u r-
riċevitur, li jista’ jkun sottoproċessur, tad-
dejta barra miż-ŻEE, li jistgħu jinkludu 
termini standard għal trasferimenti barra 
miż-ŻEE, adottati mill-Kummissjoni. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija żieda importanti biex tkun iċċarata r-relazzjoni bejn kontrolluri, proċessuri u 
sottoproċessuri fil-kuntest ta’ trasferimenti internazzjonali tad-dejta.

Emenda 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta 
ddikjarati ġeneralment validi mill-
Kummissjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 62(1); jew

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta, bejn il-kontrollur jew proċessur u r-
riċevitur, li jista’ jkun sottoproċessur, tad-
dejta barra miż-ŻEE, li jistgħu jnkludu 
termini standard għal trasferimenti barra 
miż-ŻEE, adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta 
ddikjarati ġeneralment validi mill-
Kummissjoni skont il-punt (b) tal-Artikolu 
62(1); jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija żieda importanti biex tkun iċċarata r-relazzjoni bejn kontrolluri, proċessuri u 
sottoproċessuri fil-kuntest ta’ trasferimenti internazzjonali tad-dejta.

Emenda 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta 
ddikjarati ġeneralment validi mill-

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta 
ddikjarati ġeneralment validi mill-
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Kummissjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 62(1); jew

Kummissjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 62(1);

Or. en

Emenda 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur 
jew il-proċessur u r-riċevitur tad-dejta 
awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 4.

(d) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur 
jew il-proċessur u r-riċevitur tad-dejta 
awtorizzati minn awtorità ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 4; jew

Or. en

Emenda 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) klawżoli kuntrattwali bejn il-
kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur 
tad-dejta li jissuplementaw klawżoli 
standard għall-protezzjoni tad-dejta kif 
imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, u huma 
awtorizzati mill-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti skont il-paragrafu 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi inċentiv sabiex organizzazzjonijiet imorru lil hinn mir-rekwiżiti 
regolatorji bażi u jikkonformaw ma’ skemi bħal "siġill tad-dejta" jew "marka ta' fiduċja".
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Emenda 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika, il-miżuri msemmija fl-
Artikolu 83(4);

Or. en

Emenda 783
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew 
regoli korporattivi vinkolanti kif 
imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu 
aktar awtorizzazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew 
regoli korporattivi vinkolanti kif 

3. Trasferiment ibbażat fuq il-punti (a), 
(b), (c) jew (e) tal-paragrafu 2 ma 
għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.
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imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu aktar 
awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trasferiment għal għanijiet ta’ riċerka ta’ dejta kodifikata li ma tistax u mhux se terġa’ tkun 
identifikata minn riċevituri li jinstabu f’pajjiżi terzi għandu jkun permess mingħajr aktar 
piżijiet amministrattivi.

Emenda 785
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel 
tal-klawżoli kuntrattwali skont il-punt (a) 
tal-Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Jekk it-trasferiment huwa 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

4.  Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel tal-
klawżoli kuntrattwali skont il-punt (a) tal-
Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni għal trasferimenti skont dan 
l-Artikolu. Jekk it-trasferiment huwa 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

Or. en

Emenda 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli 
kuntrattwali skont il-punt (a) tal-
Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Jekk it-trasferiment huwa 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) jew (e) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel 
tal-klawżoli kuntrattwali skont il-punt (a)
tal-Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti. Jekk it-
trasferiment huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ 
pproċessar li jirrigwardaw is-suġġetti tad-
dejta fi Stat Membru ieħor jew fi Stati 
Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod 
sostanzjali l-moviment liberu ta’ dejta 
personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti għandha tapplika 
l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-Artikolu 42, paragrafu 4(a) (ġdid) dwar l-għoti ta’ inċentivi għal skemi 
addizzjonali li jiżguraw is-sigurtà ta’ trasferimenti internazzjonali ta’ dejta.

Emenda 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Kontrollur jew proċessur jista’ 
jagħżel li jibbaża t-trasferimenti fuq 
klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta 
kif imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, u flimkien 
ma' dawn il-klawżoli standard joffri 
impenji addizzjonali, legalment vinkolanti 
li japplikaw għad-dejta trasferita. 
F’każijiet bħal dawn, dawn l-impenji 
addizzjonali għandhom ikunu suġġetti 
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għal konsultazzjoni minn qabel mal-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti u 
għandhom jissupplementaw u mhux 
jikkontradixxu, direttament jew 
indirettament, il-klawżoli standard. L-
Istati Membri, l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
iħeġġu l-użu ta’ impenji addizzjonali u 
legalment vinkolanti billi joffru siġill, 
marka jew mekkaniżmu għall-protezzjoni 
tad-dejta, adottat skont l-Artikolu 39, lil 
kontrolluri u proċessuri li jadottaw dawn 
is-salvagwardji addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontrolluri u proċessuri sikwit ikollhom esperjenza diretta u prattika li turi li salvagwardji 
addizzjonali jistgħu jkunu xierqa f’relazzjoni mad-dejta personali li jkunu qed jitrasferixxu. 
Dan ir-Regolament għandu jinkoraġġixxi lil dawn il-kontrolluri u l-proċessuri biex joffru 
salvagwardji addizzjonali fejn dawn ikunu xierqa. Dawn l-impenji addizzjonali ma 
għandhomx jikkontradixxu l-klawżoli standard.

Emenda 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Biex jinkoraġġixxu l-użu ta’ klawżoli 
kuntrattwali addizzjonali msemmija fil-
punt (e) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, awtoritajiet kompetenti jistgħu 
joffru siġill, marka jew mekkaniżmu 
għall-protezzjoni tad-dejta, adottat skont l-
Artikolu 39, lil kontrolluri u proċessuri li 
jadottaw dawn is-salvagwardji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex tinkoraġġixxi l-użu ta’ siġilli jew marki ta’ fiduċja addizzjonali għall-protezzjoni
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tad-dejta.

Emenda 789
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk 
it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 
awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma jiġu 
emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

5. L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità 
superviżorja fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità 
mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit 
fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli 
korporattivi vinkolanti, sakemm dawn

1. Awtorità ta’ superviżjoni waħda, 
f’konformità mal-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza stabbilit fl-Artikolu 58 u 
permezz ta’ att uniku ta’ approvazzjoni, 
għandha tawtorizza regoli korporattivi 
vinkolanti għal grupp ta’ impriżi. Dawk ir-
regoli għandhom jippermettu 
trasferimenti multipli internazzjonali bejn 
kumpaniji kemm fl-Ewropa u kemm barra 
minnha, sakemm dawn:

Or. en

Emenda 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu legalment vinkolanti u japplikaw 
għal u jkunu inforzati minn kull membru fi 
ħdan il-grupp ta’ impriżi tal-kontrollur jew
tal-ipproċessur, u jinkludu lill-impjegati 
tagħhom;

(a) ikunu legalment vinkolanti u japplikaw 
għal u jkunu inforzati minn kull membru fi 
ħdan il-grupp ta’ impriżi tal-kontrollur jew
tal-proċessur u s-sottokuntratturi esterni 
tagħhom, u jinkludu lill-impjegati 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-servizzi ta’ Cloud Computing, il-fornituri ta’ cloud spiss jużaw sottokuntratturi esterni 
sabiex iwettqu kompitu speċifiku u jipprovdu servizz u manutenzjoni 24/7. Għaldaqstant, dan 
għandu jkun rikonoxxut fir-Regoli Korporattivi Vinkolanti mill-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda 792
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) espressament jagħtu drittijiet 
inforzabbli lis-suġġetti tad-dejta;

(b) espressament jagħtu drittijiet 
inforzabbli lis-suġġetti tad-dejta u huma 
trasparenti għas-suġġetti tad-dejta;

Or. en

Emenda 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu, u s-
sottokuntratturi esterni tagħhom;

Or. en

Emenda 794
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-prinċipji ġenerali ta’ protezzjoni tad-
dejta, b’mod partikolari l-limitazzjoni tal-
għan, il-kwalità tad-dejta, bażi legali għall-
ipproċessar, l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sensittiva; miżuri sabiex tkun 
assigurata s-sigurtà tad-dejta; u r-rekwiżiti 
għal trasferimenti ulterjuri lil 
organizzazzjonijiet li ma jkunux marbuta 
bil-politiki;

(d) il-prinċipji ġenerali ta’ protezzjoni tad-
dejta, b’mod partikolari l-limitazzjoni tal-
għan, il-minimizzazzjoni tad-dejta, perjodi 
ta’ żamma limitati, il-kwalità tad-dejta, 
bażi legali għall-ipproċessar, l-ipproċessar 
ta’ dejta personali sensittiva; miżuri sabiex 
tkun assigurata s-sigurtà tad-dejta; u r-
rekwiżiti għal trasferimenti ulterjuri lil 
organizzazzjonijiet li ma jkunux marbuta 
bil-politiki;

Or. en
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Emenda 795
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – 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 għal regoli korporattivi vinkolanti 
fis-sens ta’ dan l-Artikolu, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kriterji għall-
approvazzjoni tagħhom, l-applikazzjoni 
tal-punti (b), (d), (e) u (f) tal-paragrafu 2 
għar-regoli korporattivi vinkolanti 
osservati mill-proċessuri u dwar rekwiżiti 
oħrajn meħtieġa għall-iżgurar tal-
protezzjoni tad-dejta personali tas-suġġetti 
tad-dejta kkonċernati.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għal regoli korporattivi vinkolanti 
fis-sens ta’ dan l-Artikolu, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kriterji għall-
approvazzjoni tagħhom, inkluż 
trasparenza għas-suġġetti tad-dejta, l-
applikazzjoni tal-punti (b), (d), (e) u (f) tal-
paragrafu 2 għar-regoli korporattivi 
vinkolanti osservati mill-proċessuri u dwar 
rekwiżiti oħrajn meħtieġa għall-iżgurar tal-
protezzjoni tad-dejta personali tas-suġġetti 
tad-dejta kkonċernati.

Or. en

Emenda 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ 
salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, 
trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ 
biss sakemm:

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41; jew fejn 
il-Kummissjoni tiddeċiedi li pajjiż terz, jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak 
il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni 
internazzjonali ma jiżgurawx livell 
adegwat ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 
41(5); jew fin-nuqqas ta’ salvagwardji 
xierqa skont l-Artikolu 42, trasferiment jew 
sett ta’ trasferimenti ta’ dejta personali lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
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internazzjonali jista’ jseħħ biss sakemm:

Or. en

Emenda 797
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) it-trasferiment isir minn reġistru li 
skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat 
Membru huwa maħsub sabiex jipprovdi 
informazzjoni lill-pubbliku u li huwa 
miftuħ għall-konsultazzjoni kemm mill-
pubbliku inġenerali jew minn kwalunkwe 
persuna li tista’ turi interess leġittimu, 
safejn il-kundizzjonijiet stabbiliti taħt il-
liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru għall-
konsultazzjoni jkunu ssodisfati fil-każ 
partikolari; jew

(g) it-trasferiment isir minn reġistru li 
skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-Istat 
Membru huwa maħsub sabiex jipprovdi 
informazzjoni lill-pubbliku u li huwa 
miftuħ għall-konsultazzjoni kemm mill-
pubbliku inġenerali jew minn kwalunkwe 
persuna li tista’ turi interess leġittimu, 
safejn il-kundizzjonijiet stabbiliti taħt il-
liġi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru għall-
konsultazzjoni jkunu ssodisfati fil-każ 
partikolari u l-kontrollur jew il-proċessur 
ikun kiseb awtorizzazzjoni minn qabel 
għat-trasferiment jew għas-sett ta’ 
trasferimenti mill-awtorità ta’ 
superviżjoni skont l-Artikolu 34;

Or. en

Emenda 798
Amelia Andersdotter

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-

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-era ta’ cloud computing mhuwiex fattibbli li jkun deċiż li trasferimenti ta’ dejta “frekwenti 
jew massivi” huma differenti b’mod kwalitattiv minn trasferimenti ta’ dejta iżgħar. L-element 
importanti huwa li jkunu stabbiliti salvagwardji xierqa.

Emenda 800
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (h) tal-paragrafu 1, il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jagħti 
konsiderazzjoni partikolari lin-natura tad-
dejta, l-għan u t-tul tal-operazzjoni jew 
tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar proposti, 
kif ukoll lis-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-
oriġini, il-pajjiż terz u l-pajjiż tad-
destinazzjoni finali, u salvagwardji xierqa 
ppreżentati fir-rigward tal-protezzjoni tad-
dejta personali, fejn meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 801
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Punti (b), (c) u (h) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

4. Punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

Or. en

Emenda 802
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur. Din 
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id-deroga għandha tintuża biss għal 
trasferimenti okkażjonali. F’kull każ, 
jeħtieġ li ssir valutazzjoni b’attenzjoni taċ-
ċirkostanzi kollha tat-trasferiment.

Or. en

Emenda 803
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-
salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija 
fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-
Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-
awtorità ta’ superviżjoni dwar it-
trasferiment.

imħassar

Or. en

Emenda 804
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
L-iżvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-
Unjoni
1. L-ebda sentenza minn qorti jew 
tribunal u l-ebda deċiżjoni ta’ awtorità 
amministrattiva ta’ pajjiż terz li jkunu 
jeħtieġu li kontrollur jew proċessur jiżvela 
dejta personali ma għandhom ikunu 
rikonoxxuti jew infurzati bl-ebda mod, 
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mingħajr preġudizzju għal trattat ta’ 
assistenza reċiproka jew ftehim 
internazzjonali fis-seħħ bejn il-pajjiż terz 
li jagħmel it-talba u l-Unjoni jew Stat 
Membru.
2. Fejn sentenza ta’ qorti jew tribunal jew 
deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ 
pajjiż terz teħtieġ li kontrollur jew 
proċessur jiżvela dejta personali, il-
kontrollur jew il-proċessur, jew jekk ikun 
il-każ, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ 
superviżjoni dwar it-talba mingħajr 
dewmien żejjed u għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment mill-awtorità ta’ superviżjoni 
skont il-punt (d) tal-Artikolu 34(1).
3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tivvaluta l-konformità tal-iżvelar mitlub 
mar-Regolament u b’mod partikolari jekk
l-iżvelar hux neċessarju u meħtieġ 
legalment skont il-punti (d) u (e) tal-
paragrafu 1 u l-paragrafu 5 tal-Artikolu 
44.
4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tinforma lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti dwar it-talba. Il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jinforma wkoll lis-
suġġett tad-dejta dwar it-talba u dwar l-
awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni.
5. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi il-
format standard tan-notifiki lill-awtorità 
ta’ superviżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
u l-informazzjoni tas-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 4 kif ukoll il-
proċeduri applikabbli għan-notifika u l-
informazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test ta’ din l-emenda ġej minn abbozz ta’ konsultazzjoni bejn is-servizzi li ġie żvelat. Dan 
jipproteġi kontra pajjiżi terzi li jkunu jridu jinfurzaw il-liġijiet tagħhom barra mit-territorju
tagħhom. Din il-protezzjoni hija meħtieġa minħabba li xi pajjiżi terzi għandhom liġijiet li 
jisfurzaw lill-kontrolluri biex jiżvelaw dejta personali mingħajr salvagwardji adegwati. 
Awtoritajiet minn pajjiżi terzi jista’ jkollhom aċċess biss għal dejta personali miżmuma minn 
kontrolluri Ewropej permezz ta’ proċeduri għal assistenza legali reċiproka.

Emenda 805
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li 
awtorità pubblika waħda jew aktar ikunu 
responsabbli għas-sorveljanza tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
għall-kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
konsistenti tagħha madwar l-Unjoni, bil-
għan li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom 
u sabiex jiġi ffaċilitat il-fluss liberu ta’ 
dejta personali fl-Unjoni. Għal dawn l-
għanijiet, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-
Kummissjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li 
awtorità pubblika waħda jew aktar ikunu 
responsabbli għas-sorveljanza tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
għall-kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
konsistenti tagħha madwar l-Unjoni, bil-
għan li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali tagħhom u sabiex jiġi ffaċilitat il-
fluss liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni. 
Għal dawn l-għanijiet, l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandhom jikkooperaw 
bejniethom u mal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 806
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta gal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta’ superviżjoni jrid ikollha l-

6. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta’ superviżjoni jkollha l-persunal 
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persunal tagħha stess li għandu jinħatar 
minn u soġġett għad-diskrezzjoni tal-kap 
tal-awtorità ta’ superviżjoni.

tagħha stess, magħżul fuq il-bażi tal-
esperjenzja u l-ħiliet meħtieġa sabiex 
iwettqu dmirijiethom notevolment fil-
qasam tal-protezzjoni tad-dejta personali,
li għandu jinħatar minn u jkun soġġett
għad-direzzjoni tal-kap tal-awtorità ta’ 
superviżjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-persunal tal-awtorità ta’ superviżjoni għandu jintagħżel fuq il-bażi tal-esperjenza u l-ħiliet 
meħtieġa sabiex iwettqu dmirijiethom, notevolment fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta 
personali.

Emenda 807
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

2. Meta r-Regolament japplika bis-saħħa 
tal-Artikolu 3(1), l-awtorità ta' 
superviżjoni kompetenti għandha tkun l-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
jew it-territorju fejn huwa stabbilit l-
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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.

istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew il-
proċessur suġġett għar-Regolament. It-
tilwim għandu jkun deċiż skont il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit fl-
Artikolu 58, u dan mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijet l-oħra tal-Kapitolu 
VII ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Meta r-Regolament japplika bis-
saħħa tal-Artikolu 3(2), l-awtorità ta' 
superviżjoni kompetenti għandha tkun l-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
jew it-territorju fejn il-kontrollur ikun 
ħatar rappreżentant fl-Unjoni skont l-
Artikolu 25.

Or. en

Emenda 810
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Meta r-Regolament japplika għal 
diversi kontrolluri u/jew proċessuri bl-
istess grupp ta’ impriżi bis-saħħa kemm 
tal-Artikolu 3(1) u kemm tal-Artikolu 
3(2), awtorità ta’ superviżjoni waħda biss 
għandha tkun kompetenti u dan għandu 
jkun deċiż skont l-Artikolu 51(2).
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Or. en

Emenda 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Meta r-Regolament japplika għal 
diversi kontrolluri u/jew proċessuri fl-
istess grupp ta’ impriżi bis-saħħa kemm 
tal-Artikolu 3(1) u kemm tal-Artikolu 
3(2), awtorità ta’ superviżjoni waħda biss 
għandha tkun kompetenti u dan għandu 
jkun deċiż skont l-Artikolu 51(2).

Or. en

Emenda 812
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiġi ikkonsultata minn istituzzjonijiet u 
korpi tal-Istat Membru dwar miżuri 
leġiżlattivi u amministrattivi relatati mal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali;

(f) tiġi kkonsultata minn istituzzjonijiet u 
korpi tal-Istat Membru dwar miżuri 
leġiżlattivi u amministrattivi relatati mal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-
individwi fiżiċi u ġuridiċi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali;

Or. de

Emenda 813
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)



PE502.174v02-00 68/122 AM\923501MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) tiżviluppa linji gwida dwar l-użu ta’ 
setgħat ta’ infurzar, fejn meħtieġ 
ikkoordinati fil-livell tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Or. en

Emenda 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, 
meta tintalab tagħmel dan, tagħti parir lil 
kwalunkwe suġġett tad-dejta fl-eżerċizzju 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament u, jekk 
ikun xieraq, tikkoopera mal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni fi Stati Membri oħra għal dan 
il-għan.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
għandha, meta tintalab tagħmel dan, tagħti 
parir lil kwalunkwe suġġett tad-dejta fl-
eżerċizzju tad-drittijiet taħt dan ir-
Regolament u, jekk ikun xieraq, tikkoopera 
mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni fi Stati 
Membri oħra għal dan il-għan.

Or. en

Emenda 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa:

1. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
għandu jkollha s-setgħa:

Or. en
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Emenda 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa investigattiva li tikseb 
mingħand il-kontrollur jew il-proċessur:

L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
għandu jkollha s-setgħa investigattiva li 
tikseb mingħand il-kontrollur jew il-
proċessur:

Or. en

Emenda 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa li ġġib kwalunkwe ksur ta’ 
dan ir-Regolament għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet ġudizzjarji u li tidħol fi 
proċeduri legali, b’mod partikolari skont l-
Artikolu 74(4) u l-Artikolu 75(2).

3. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
għandu jkollha s-setgħa li ġġib kwalunkwe 
ksur ta’ dan ir-Regolament għall-attenzjoni 
tal-awtoritajiet ġudizzjarji u li tidħol fi 
proċeduri legali, b’mod partikolari skont l-
Artikolu 74(4) u l-Artikolu 75(2).

Or. en

Emenda 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tissanzjona reati 
amministrattivi, b’mod partikolari dawk 
imsemmija fl-Artikolu 79(4), (5) u (6).

4. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
għandu jkollha s-setgħa li tissanzjona reati 
amministrattivi, b’mod partikolari dawk 
imsemmija fl-Artikolu 79(4), (5) u (6).
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Or. en

Emenda 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jipprovdu lil xulxin informazzjoni relevanti 
u assistenza reċiproka sabiex jimplimentaw 
u japplikaw dan ir-Regolament b’mod 
konsistenti, u għandhom jistabbilixxu 
miżuri għal kooperazzjoni effettiva ma’ 
xulxin. L-assistenza reċiproka għandha 
tkopri, b’mod partikolari, it-talbiet ta’ 
informazzjoni u miżuri ta’ superviżjoni, 
bħal talbiet sabiex isiru awtorizzazzjonijiet 
u konsultazzjonijiet minn qabel, 
spezzjonijiet u informazzjoni immedjata 
dwar il-ftuħ ta' każijiet u żviluppi segwenti 
fejn is-suġġetti tad-dejta f’għadd ta’ Stati 
Membri x’aktarx li jiġu affettwati minn 
operazzjonijiet ta’ proċessar.

1. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jipprovdu lil xulxin informazzjoni relevanti 
u assistenza reċiproka sabiex jimplimentaw 
u japplikaw dan ir-Regolament b’mod 
konsistenti, u għandhom jistabbilixxu 
miżuri għal kooperazzjoni effettiva ma’ 
xulxin. L-assistenza reċiproka għandha 
tkopri, b’mod partikolari, it-talbiet ta’ 
informazzjoni u miżuri ta’ superviżjoni, 
bħal talbiet sabiex isiru awtorizzazzjonijiet 
u konsultazzjonijiet minn qabel, 
spezzjonijiet u informazzjoni immedjata 
dwar il-ftuħ ta' każijiet u żviluppi segwenti 
fejn is-suġġetti tad-dejta f’għadd ta’ Stati 
Membri x’aktarx li jikkawżaw effetti legali 
għad-detriment tas-suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex twieġeb 
għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra 
mingħajr dewmien u sa mhux aktar tard 
minn xahar wara li tkun irċeviet it-talba. 
Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, b’mod 
partikolari, it-trażmissjoni ta’ 

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex twieġeb 
għat-talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra 
mingħajr dewmien u sa mhux aktar tard 
minn xahar wara li tkun irċeviet it-talba. 
Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, b’mod 
partikolari, it-trażmissjoni ta’ 
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informazzjoni relevanti dwar il-kors ta’ 
investigazzjoni jew miżuri ta’ infurzar li 
jwaqqfu jew jipprojbixxu l-operazzjonijiet 
ta’ pproċessar kuntrarji għal dan ir-
Regolament.

informazzjoni relevanti dwar il-kors ta’ 
investigazzjoni jew miżuri ta’ infurzar li 
jwaqqfu jew jipprojbixxu l-operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li jkun ġie ppruvat li huma
kuntrarji għal dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 821
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każijiet fejn is-suġġetti tad-dejta 
f’diversi Stati Membriaktarx li jkunu 
affettwati minn operazzjonijiet ta’ 
pproċessar, awtorità ta’ superviżjoni minn 
kull wieħed minn dawk l-Istati Membri
għandu jkollu d-dritt li tipparteċipa fil-
ħidmiet ta’ investigazzjoni konġunti jew fl-
operazzjonijiet konġunti. L-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti għandha tistieden 
lill-awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull wieħed 
minn dawk l-Istati Membri sabiex 
tipparteċipa fil-ħidmiet ta' investigazzjoni
konġunti jew operazzjonijiet konġunti 
rispettivi u twieġeb għat-talba ta’ awtorità 
ta’ superviżjoni sabiex tipparteċipa fl-
operazzjonijiet mingħajr dewmien.

2. F’każijiet fejn is-suġġetti tad-dejta 
f’diversi Stati Membriaktarx li jkunu 
affettwati minn operazzjonijiet ta’ 
pproċessar, awtorità ta’ superviżjoni minn 
kull wieħed minn dawk l-Istati Membri
għandha tipparteċipa fil-ħidmiet ta’ 
investigazzjoni konġunti jew fl-
operazzjonijiet konġunti. L-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti għandha tistieden 
lill-awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull wieħed 
minn dawk l-Istati Membri sabiex 
tipparteċipa fil-ħidmiet ta' investigazzjoni 
konġunti jew operazzjonijiet konġunti 
rispettivi u twieġeb għat-talba ta’ awtorità 
ta’ superviżjoni sabiex tipparteċipa fl-
operazzjonijiet mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-obbligu tad-DPAs li jikkooperaw mal-imsieħba tagħhom f’każijiet transkonfinali 
jista’ jgħin biex jiżgura li DPAs aktar żgħar ma jitgħabbewx b’piż eċċessiv minn każijiet fejn 
kumpaniji kbar jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom. Barra minn hekk, dan jgħin sabiex 
jipprevjeni l-periklu ta’ ‘forum shopping’ fir-rigward tal-infurzar tal-istandards ġodda ta’ 
protezzjoni tad-dejta, jiġifieri l-għażla tal-istabbiliment għar-raġuni li dan ikun taħt l-
awtorità ta’ DPA li ma għandhiex il-kapaċità li tibda investigazzjonijiet fuq skala kbira 
waħedha.
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Emenda 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma awtorità ta’ superviżjoni 
tadotta miżura msemmija fil-paragrafu 2, 
din l-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tikkomunika l-abbozz tal-miżura lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-
Kummissjoni.

1. Qabel ma l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti tadotta miżura msemmija fil-
paragrafu 2, din l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti għandha tikkomunika l-abbozz 
tal-miżura lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 823
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma awtorità ta’ superviżjoni 
tadotta miżura msemmija fil-paragrafu 2, 
din l-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tikkomunika l-abbozz tal-miżura lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-
Kummissjoni.

1. Qabel ma l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti tadotta miżura msemmija fil-
paragrafu 2, din l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tikkomunika l-abbozz tal-miżura 
lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta u lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun relatata ma’ attivitajiet ta’ 
pproċessar li għandom x’jaqsmu mal-

(a) tkun relatata ma’ attivitajiet ta’ 
pproċessar ta’ dejta personali li għandom 
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offerta ta’ prodotti jew servizzi lil suġġetti 
tad-dejta f’diversi Stati Membri, jew għas-
sorveljanza tal-imġiba tagħhom; jew

x’jaqsmu mal-offerta ta’ prodotti jew 
servizzi lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati 
Membri fejn il-kontrollur jew il-proċessur 
li mhuwiex miż-ŻEE ma jaħtarx 
rappreżentant fit-territorju taż-ŻEE; jew
hi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jinċentivizza lill-kumpaniji li mhumiex mill-UE sabiex jaħtru rappreżentant fit-
territorju tal-UE.  Ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni konra kumpaniji li 
mhumiex ġejjin mill-UE li huma stabbiliti fl-UE.

Emenda 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tista’ taffettwa sostanzjalment il-
moviment liberu tad-dejta personali fl-
Unjoni; jew

imħassar

Or. en

Emenda 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandha l-għan li tadotta lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar soġġetti 
għal konsultazzjoni minn qabel skont l-
Artikolu 34(5); jew

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi għall-Artikolu 34 dwar konsultazzjoni minn qabel – ir-rekwiżit li jiġu abbozzati 
listi u li dawn jiġu sottomessi għall-mekkaniżmu ta' konsistenza huwa burokratiku ż-żejjed u 
jmur kontra l-innovazzjoni.

Emenda 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandha l-għan li tadotta lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar soġġetti 
għal konsultazzjoni minn qabel skont l-
Artikolu 34(5); jew

imħassar

Or. en

Emenda 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għandha l-għan li tiddetermina l-
klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 42(2); 
jew

imħassar

Or. en

Emenda 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandha l-għan li tawtorizza l-klawżoli 
kuntrattwali msemmija fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2)); jew

imħassar

Or. en

Emenda 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) għandha l-għan li tapprova regoli 
korporattivi vinkolanti fis-sens tal-
Artikolu 43.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

DPAs għandhom ikunu kompetenti taħt l-effett dirett tar-Regolament biex ifasslu regoli 
korporattivi vinkolanti mingħajr ma jkollhom jissottomettuhom għall-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza.

Emenda 831
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) għandha tippermetti pproċessar għal 
għanijiet ta’ riċerka skont l-Artikolu 81(3) 
u/jew l-Artikolu 83(3).

Or. en
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Emenda 832
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull awtorità ta’ superviżjoni jew il-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
jista’ jitlob li kwalunkwe kwistjoni 
għandha tkun ittrattata fi ħdan il-
konsistenza tal-mekkaniżmu, b’mod 
partikolari meta awtorità ta’ superviżjoni
ma tissottomettix l-abbozz ta’ miżura 
msemmi fil-paragrafu 2 jew ma 
tikkonformax mal-obbligi ta’ assistenza 
reċiproka skont l-Artikolu 55 jew għal 
operazzjonijiet konġunti skont l-
Artikolu 56.

3. Kull awtorità ta’ superviżjoni jew il-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
jista’ jitlob li kwalunkwe kwistjoni 
għandha tkun ittrattata fi ħdan il-
konsistenza tal-mekkaniżmu, b’mod 
partikolari meta l-awtorità kompetenti ma 
tissottomettix l-abbozz ta’ miżura msemmi 
fil-paragrafu 2 jew ma tikkonformax mal-
obbligi ta’ assistenza reċiproka skont l-
Artikolu 55 jew għal operazzjonijiet 
konġunti skont l-Artikolu 56.

Or. en

Emenda 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni 
konsistenti u korretta ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni tista’ titlob li 
kwalunkwe kwistjoni għandha tkun 
ittrattata fi ħdan il-konsistenza tal-
mekkaniżmu.

4. Sabiex tiżgura l-applikazzjoni 
konsistenti u korretta ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni tista’, meta
taġixxi f’isimha, u għandha, fuq talba ta’ 
parti interessata, titlob li kwalunkwe 
kwistjoni għandha tkun ittrattata fi ħdan il-
konsistenza tal-mekkaniżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun hemm inkonsistenzi fir-rigward tal-applikazzjoni tar-Regolament li jheddu l-
implimentazzjoni armonizzzata u jaffetwaw lil partijiet interessati speċifiċi, il-partijiet 
interessati affetwati għandhom jingħataw id-dritt li jressqu t-tħassib tagħhom fil-mekkaniżmu 
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ta’ konsistenza.

Emenda 834
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-president tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma
minnufih b’mod elettroniku lill-membri 
tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta u lill-Kummissjoni rigward 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tkun 
ġiet ikkomunikata lilu, permezz ta’ format 
standardizzat. Il-president tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jipprovdi t-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni rilevanti, fejn ikun meħtieġ.

6. Il-president tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma
mingħajr dewmien żejjed b’mod 
elettroniku lill-membri tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-
Kummissjoni rigward kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti li tkun ġiet 
ikkomunikata lilu, permezz ta’ format 
standardizzat. Il-president tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jipprovdi t-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni rilevanti, fejn ikun meħtieġ.

Or. en

Emenda 835
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-president tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma
minnufih b’mod elettroniku lill-membri 
tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta u lill-Kummissjoni rigward 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tkun 
ġiet ikkomunikata lilu, permezz ta’ format 
standardizzat.  Il-president tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jipprovdi t-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni rilevanti, fejn ikun meħtieġ.

6. Il-president tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jinforma
mingħajr dewmien b’mod elettroniku lill-
membri tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni 
rigward kwalunkwe informazzjoni rilevanti 
li tkun ġiet ikkomunikata lilu, permezz ta’ 
format standardizzat.  Il-president tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jipprovdi t-traduzzjonijiet tal-
informazzjoni rilevanti, fejn ikun meħtieġ.



PE502.174v02-00 78/122 AM\923501MT.doc

MT

Or. en

Emenda 836
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu joħroġ opinjoni dwar il-
kwistjoni, jekk il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta jiddeċiedi dan 
b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu 
jew kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni 
jew il-Kummissjoni jitolbu dan fi żmien 
ġimgħa wara li l-informazzjoni rilevanti 
tkun ġiet ipprovduta skont il-paragrafu 5.
L-opinjoni għandha tkun adottata fi żmien
xahar b’maġġoranza sempliċi tal-membri 
tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta.  Il-president tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu 
jinforma, mingħajr dewmien żejjed, lill-
awtorità ta’ superviżjoni msemmija, skont 
kif ikun il-każ, fil-paragrafi 1 u 3, lill-
Kummissjoni u lill-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti taħt l-Artikolu 51 
dwar l-opinjoni u jippubblikaha.

7. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu joħroġ opinjoni dwar il-
kwistjoni, jekk il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta jiddeċiedi dan 
b’maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu 
jew kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni 
jew il-Kummissjoni jitolbu dan fi żmien 
ġimgħa wara li l-informazzjoni rilevanti 
tkun ġiet ipprovduta skont il-paragrafu 5.
L-opinjoni għandha tkun adottata fi żmien
xaharejn b’maġġoranza sempliċi tal-
membri tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.  Il-president tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jinforma, mingħajr dewmien 
żejjed, lill-awtorità ta’ superviżjoni 
msemmija, skont kif ikun il-każ, fil-
paragrafi 1 u 3, lill-Kummissjoni u lill-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti taħt l-
Artikolu 51 dwar l-opinjoni u 
jippubblikaha.

Or. en

Emenda 837
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtorità ta’ superviżjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 u l-awtorità ta’ superviżjoni 

8. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
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kompetenti taħt l-Artikolu 51 għandha 
tikkunsidra l-opinjoni tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta u fi żmien 
ġimagħtejn wara l-informazzjoni dwar l-
opinjoni mill-president tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, tikkomunika 
b’mod elettroniku lill-president tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-
Kummissjoni jekk tkunx sejra żżomm jew 
temenda l-abbozz ta’ miżura u, jekk ikun 
hemm, l-abbozz ta’ miżura emendat, 
permezz ta’ format standardizzat.

tikkunsidra l-opinjoni tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta u fi żmien 
ġimagħtejn wara l-informazzjoni dwar l-
opinjoni mill-president tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, tikkomunika 
b’mod elettroniku lill-president tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-
Kummissjoni jekk tkunx sejra żżomm jew 
temenda l-abbozz ta’ miżura u, jekk ikun 
hemm, l-abbozz ta’ miżura emendat, 
permezz ta’ format standardizzat.

Or. en

Emenda 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 59 imħassar
Opinjoni mill-Kummissjoni
1. Fi żmien għaxar ġimgħat wara li tkun 
tqajmet kwistjoni taħt l-Artikolu 58, jew sa 
mhux aktar tard minn sitt ġimgħat fil-każ 
tal-Artikolu 61, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta, sabiex tassigura applikazzjoni 
korretta u konsistenti ta’ dan ir-
Regolament, opinjoni relatata ma’ 
kwistjonijiet imqajma skont l-Artikoli 58 
jew 61.
2. Meta l-Kummissjoni tkun adottat 
opinjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità 
ta’ superviżjoni kkonċernata għandha 
tikkunsidra kif xieraq l-opinjoni tal-
Kummissjoni u tinforma lill-Kummissjoni 
u lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta jekk għandhiex l-intenzjoni li 
żżomm jew temenda l-abbozz ta’ miżura 
tagħha.
3. Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 
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1, l-abbozz ta’ miżura ma għandux ikun 
adottat mill-awtorità ta’ superviżjoni.
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. 
F’dan il-każ l-abbozz ta’ miżura ma 
għandux ikun adottat għal xahar ieħor.

Or. en

Emenda 839
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni tkun adottat 
opinjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità ta’ 
superviżjoni kkonċernata għandha 
tikkunsidra kif xieraq l-opinjoni tal-
Kummissjoni u tinforma lill-Kummissjoni 
u lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta jekk għandhiex l-intenzjoni li żżomm 
jew temenda l-abbozz ta’ miżura tagħha.

2. Meta l-Kummissjoni tkun adottat 
opinjoni skont il-paragrafu 1, l-awtorità ta’ 
superviżjoni kkonċernata għandha 
tikkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni u 
tinforma lill-Kummissjoni u lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jekk 
għandhiex l-intenzjoni li żżomm jew 
temenda l-abbozz ta’ miżura tagħha.

Or. en

Emenda 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 60 imħassar
Sospensjoni ta’ abbozz ta’ miżura
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1. Fi żmien xahar wara l-komunikazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 59(4), u meta l-
Kummissjoni jkollha dubji serji dwar jekk 
l-abbozz ta’ miżura jiżgurax l-
applikazzjoni korretta ta’ dan ir-
Regolament jew jirriżulta b’mod ieħor fl-
applikazzjoni mhux konsistenti tiegħu, il-
Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni 
raġunata li titlob lill-awtorità ta’ 
superviżjoni tissospendi l-adozzjoni tal-
abbozz ta’ miżura, filwaqt li tikkunsidra l-
opinjoni maħruġa mill-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta skont l-
Artikolu 58(7) u l-Artikolu 61(2), fejn 
jidher li jkun meħtieġ sabiex:
(a) tirrikonċilja l-pożizzjonijiet diverġenti 
tal-awtorità ta’ superviżjoni u tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, jekk
dan ikun jidher li għadu possibbli;  jew
(b) tadotta miżura skont il-punt (a) tal-
Artikolu 62(1).
2. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika t-
tul taż-żmien tas-sospensjoni li ma 
għandux jaqbeż it-12-il xahar.
3. Matul il-perjodu msemmi fil-paragrafu 
2, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ ma 
tadottax l-abbozz ta’ miżura.

Or. en

Emenda 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta awtorità 
ta’ superviżjoni tikkunsidra li hemm ħtieġa 
urġenti li taġixxi sabiex tħares l-interessi 
tas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari
meta jkun jeżisti l-periklu li l-infurzar ta’ 
dritt ta’ suġġett tad-dejta jista’ jkun 

1. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta awtorità 
ta’ superviżjoni tikkunsidra li hemm ħtieġa 
urġenti li taġixxi sabiex tħares l-interessi 
tas-suġġetti tad-dejta fit-territorju 
tagħhom, meta jkun jeżisti l-periklu li l-
infurzar ta’ dritt ta’ suġġett tad-dejta jista’ 
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imfixkel b’mod konsiderevoli permezz ta’ 
tibdil fl-istat eżistenti jew sabiex jiġu 
evitati żvantaġġi kbar jew għal raġunijiet 
oħrajn, permezz ta’ deroga mill-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 58, tista’ minnufih 
tadotta miżuri provviżorji b’perjodu 
speċifikat ta’ validità.  L-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha, mingħajr dewmien, 
tikkomunika dawk il-miżuri, bir-raġunijiet 
kollha, lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

jkun imfixkel b’mod konsiderevoli 
permezz ta’ tibdil fl-istat eżistenti jew 
sabiex jiġu evitati żvantaġġi kbar, permezz 
ta’ ksur ċar jew nuqqas ta’ azzjoni mhux 
ġustifikata tal-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti, permezz ta’ deroga mill-
proċedura msemmija fl-Artikolu 58, tista’ 
minnufih tadotta miżuri provviżorji 
b’perjodu speċifikat ta’ validità.  L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha, 
mingħajr dewmien, tikkomunika dawk il-
miżuri, bir-raġunijiet kollha, lill-awtorità 
ta’ superviżjoni kompetenti, lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, lill-
Kummissjoni u lill-kontrollur jew 
proċessur.

Or. en

Emenda 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta awtorità 
ta’ superviżjoni tikkunsidra li hemm ħtieġa 
urġenti li taġixxi sabiex tħares l-interessi 
tas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari 
meta jkun jeżisti l-periklu li l-infurzar ta’ 
dritt ta’ suġġett tad-dejta jista’ jkun 
imfixkel b’mod konsiderevoli permezz ta’ 
tibdil fl-istat eżistenti jew sabiex jiġu 
evitati żvantaġġi kbar jew għal raġunijiet 
oħrajn, permezz ta’ deroga mill-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 58, tista’ minnufih 
tadotta miżuri provviżorji b’perjodu 
speċifikat ta’ validità.  L-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha, mingħajr dewmien, 
tikkomunika dawk il-miżuri, bir-raġunijiet 
kollha, lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u lill-Kummissjoni.

1. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, meta awtorità 
ta’ superviżjoni tikkunsidra li hemm ħtieġa 
urġenti li taġixxi sabiex tħares l-interessi 
tas-suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari 
meta jkun jeżisti l-periklu li l-infurzar ta’ 
dritt ta’ suġġett tad-dejta jista’ jkun 
imfixkel b’mod konsiderevoli permezz ta’ 
tibdil fl-istat eżistenti jew sabiex jiġu 
evitati żvantaġġi kbar, permezz ta’ deroga 
mill-proċedura msemmija fl-Artikolu 58, 
tista’ minnufih tadotta miżuri provviżorji 
b’perjodu speċifikat ta’ validità. L-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha, mingħajr 
dewmien, tikkomunika dawk il-miżuri, bir-
raġunijiet kollha, lill-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti, lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta u lill-
Kummissjoni.
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Or. en

Emenda 843
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta awtorità ta’ superviżjoni tkun 
ħadet miżura skont il-paragrafu 1 u 
tikkunsidra li jeħtieġu li jkunu adottati 
miżuri finali b’mod urġenti, hija tista’
titlob opinjoni urġenti tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, billi tagħti r-
raġunijiet għat-talba ta’ din l-opinjoni, 
inkluż għall-urġenza ta’ miżuri finali.

2. Meta awtorità ta’ superviżjoni tkun 
ħadet miżura skont il-paragrafu 1, din 
għandha titlob opinjoni urġenti tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, billi 
tagħti r-raġunijiet għat-talba, inkluż għall-
urġenza ta’ miżuri finali.

Or.  en

Emenda 844
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni 
korretta ta’ dan ir-Regolament skont l-
objettivi u r-rekwiżiti tagħha fir-rigward 
ta’ kwistjonijiet ikkomunikati minn 
awtoritajiet ta’ superviżjoni skont l-
Artikolu 58 jew 61, dwar kwistjoni li fir-
rigward tagħha ġiet adottata deċiżjoni 
motivata skont l-Artikolu 60(1), jew dwar 
kwistjoni li fir-rigward tagħha, awtorità 
ta’ superviżjoni ma tippreżentax abbozz 
ta’ miżura u li dwarha l-awtorità ta’ 
superviżjoni indikat li m’għandhiex l-
intenzjoni li ssegwi l-opinjoni tal-
Kummissjoni li ġiet adottata skont l-
Artikolu 59;

imħassar
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Or. en

Emenda 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jassigura l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan ir-Regolament. F’dan is-
sens, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu, b’mod partikolari, fuq 
inizjattiva tiegħu stess jew fuq talba tal-
Kummissjoni:

1. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jassigura l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan ir-Regolament. F’dan is-
sens, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu, b’mod partikolari, fuq 
inizjattiva tiegħu stess, fuq talba tal-
Kummissjoni jew ta’ partijiet interessati 
oħra:

Or. en

Emenda 846
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe kwistjoni relatata mal-
protezzjoni tad-dejta personali fl-Unjoni, 
inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta 
għal dan ir-Regolament;

(a) jagħti parir lill-Istituzzjonijiet Ewropej
dwar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-
protezzjoni tad-dejta personali fl-Unjoni, 
inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta 
għal dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jeżamina, fuq inizjattiva tiegħu stess 
jew fuq talba ta’ wieħed mill-membri 
tiegħu jew fuq talba tal-Kummissjoni,
kwalunkwe kwistjoni li tkopri l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
joħroġ linji gwida, rakkomandazzjonijiet u
l-aħjar prattiki indirizzati lill-awtoritajiet 
ta’ superviżjoni sabiex jinkoraġġixxi l-
applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-
Regolament;

(b) jeżamina, fuq inizjattiva tiegħu stess 
jew fuq talba ta’ wieħed mill-membri 
tiegħu, tal-Kummissjoni jew ta’ partijiet 
interessati oħra kwalunkwe kwistjoni li 
tkopri l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u joħroġ linji gwida, 
rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki 
indirizzati lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
sabiex jinkoraġġixxi l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 848
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jippromwovi l-kooperazzjoni u l-
iskambju bilaterali u multilaterali effettiv 
ta’ informazzjoni u prattiki bejn l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni;

(e) jippromwovi l-kooperazzjoni u l-
iskambju bilaterali u multilaterali effettiv 
ta’ informazzjoni u prattiki bejn l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni, inkluż il-
koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet 
konġunti u attivitajiet komuni oħra, fejn 
jiddeċiedi dan fuq talba ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni waħda jew diversi 
awtoritajiet ta’ superviżjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Artikolu 49(d) jispeċifika biss tul ta’ terminu minimu ta’ erba’ snin għal 
membri ta’ DPAs nazzjonali. Dan ser inaqqas il-possibilità li l-Istati Membri kollha jadotaw 
tulijiet ta’ termini ta’ ħames snin jew aktar, u għalhekk il-permess sabiex it-tul ta’ terminu 
jaqbeż it-tul fil-livell nazzjonali jnaqqas il-possibilità li l-membri jservu t-terminu kollu. Bl-
istess mod, wieħed għandu jiċċara li t-termini tal-presidenti tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta huma marbuta mal-funzjoni tagħhom fil-livell nazzjonali.



PE502.174v02-00 86/122 AM\923501MT.doc

MT

Emenda 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fejn huwa xieraq, il-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu kif stabbiliti fl-Artikolu 66, 
għandu jikkonsulta mal-partijiet 
interessati u jagħtihom l-opportunità li 
jikkummentaw fi żmien perjodu 
raġonevoli. Il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta, mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 72, għandu 
jagħmel disponibbli r-riżultati tal-
proċedura ta’ konsultazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qabel il-Bord jadotta opinjonijiet u rapporti, huwa għandu jikkonsulta lill-partijiet interessati 
u jagħtihom l-opportunità jikkummentaw fi żmien perjodu raġonevoli kif inhu possibbli għal 
oqsma regolatorji oħra.

Emenda 850
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jinforma b’mod regolari u 
f’waqtu lill-Kummissjoni dwar l-eżitu tal-
attivitajiet tiegħu. Huwa għandu jfassal 
rapport annwali dwar is-sitwazzjoni 
rigward il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jinforma b’mod regolari u 
f’waqtu lill-Kummissjoni dwar l-eżitu tal-
attivitajiet tiegħu. Huwa għandu jfassal 
rapport annwali dwar is-sitwazzjoni 
rigward il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi u 
ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Or. de
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Emenda 851
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-mandat tal-president u tal-viċi-
presidenti għandu jkun ta’ ħames snin u 
jista’ jiġġedded.

2. Il-mandat tal-president u tal-viċi-
presidenti għandu jkun ta’ ħames snin u 
jista’ jiġġedded. Jista’ jiġi miċħud 
permezz ta' deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew adottata minn maġġoranza ta' 
żewġ terzi tal-voti mitfugħin u 
maġġoranza tal-membri.

Or. fr

Emenda 852
Paul Rübig

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.

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 mis-sħubija tagħha
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
u jkollha disponibbli mira ta’ 
finanzjament minimu ta’ EUR 80 000, kif 
ukoll faċilità rappreżentattiva tal-membri 
bi struttura agedwata ta’ sħubija.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Mira ta’ finanzjament minimu u faċilità rappreżentattiva tal-membri huma meħtieġa biex jiġi 
żgurat, li l-istrument tal-azzjoni kollettiva ma jiġix użat b’mod abbużiv u ma jiġix użat biss 
biex jitwaqqfu assoċjazzjonijiet ta’ kwerelanti, kif ukoll biex jiġi żgurat li hujkunua koperti l-
ispejjeż tal-avukat u tal-qorti f’ammont minimu.

Emenda 853
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Indipendentement minn ilment ta’ 
suġġett tad-dejta, kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 għandu jkollha 
d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat 
Membru, jekk tqis li jkun seħħ ksur ta’ 
dejta personali.

3. Indipendentement minn ilment ta’ 
suġġett tad-dejta, kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 għandu jkollha 
d-dritt li tressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni fi kwalunkwe Stat 
Membru, jekk tqis li jkun seħħ ksur ta’ 
dejta personali jew meta tqis li kontrollur 
ikun kiser l-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 
23.

Or. en

Emenda 854
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż 
id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 73, kull persuna għandu jkollha d-
dritt għal rimedju ġudizzjarju jekk din 

1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż 
id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 73, kull persuna fiżika u ġuridika
għandu jkollha d-dritt għal rimedju 
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tħoss li d-drittijiet tagħha taħt dan ir-
Regolament ġew miksura b’riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta personali tagħha 
f’nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-
Regolament.

ġudizzjarju jekk din tħoss li d-drittijiet 
tagħha taħt dan ir-Regolament ġew 
miksura b’riżultat tal-ipproċessar tad-dejta 
personali tagħha f’nuqqas ta’ konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 855
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċeduri kontra kontrollur jew 
proċessur jistgħu jitressqu kemm quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur 
jew il-proċessur għandu stabbiliment  kif 
ukoll quddiem il-qrati tal-Istat Membru 
fejn is-suġġett tad-dejta jkollu r-residenza 
abitwali tiegħu.

2. Il-proċeduri kontra kontrollur jew 
proċessur jistgħu jitressqu kemm quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur 
jew il-proċessur għandu stabbiliment  kif 
ukoll quddiem il-qrati tal-Istat Membru 
fejn is-suġġett tad-dejta jkollu r-residenza 
abitwali tiegħu sakemm il-kontrollur 
mhux awtorità pubblika li taġixxi fit-
twettiq tas-setgħat pubbliċi tagħha. Id-
deroga ma tapplikax għal awtorità 
pubblika ta’ pajjiż terz.

Or. en

Emenda 856
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċeduri kontra kontrollur jew 
proċessur jistgħu jitressqu kemm quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur 
jew il-proċessur għandu stabbiliment  kif 
ukoll quddiem il-qrati tal-Istat Membru 
fejn is-suġġett tad-dejta jkollu r-residenza 

2. Il-proċeduri kontra kontrollur jew 
proċessur jistgħu jitressqu kemm quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru fejn il-kontrollur 
jew il-proċessur għandu stabbiliment, kif 
ukoll quddiem il-qrati tal-Istat Membru 
fejn is-suġġett tad-dejta jkollu r-residenza 
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abitwali tiegħu. abitwali tiegħu, sakemm il-kontrollur 
mhux awtorità pubblika ta’ Stat Membru 
li taġixxi fit-twettiq tas-setgħat pubbliċi 
tagħha.

Or. en

Emenda 857
Bernd Lange

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-Artikolu 74 f’isem suġġett 
tad-dejta wieħed jew aktar. Talbiet skont l-
Artikolu 77 ma jistgħux isiru minn korpi, 
organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet 
fis-sens tal-Artikolu 73(2).

Or. en

Emenda 858
Paul Rübig

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 mis-sħubija 
tagħha teżerċita d-drittijiet imsemmija fl-
Artikoli 74 u 75 f’isem suġġett tad-dejta 
wieħed jew aktar.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Mira ta’ finanzjament minimu u faċilità rappreżentattiva tal-membri huma meħtieġa biex jiġi 
żgurat, li l-istrument tal-azzjoni kollettiva ma jiġix użat b’mod abbużiv u ma jiġix użat biss 
biex jitwaqqfu assoċjazzjonijiet ta’ kwerelanti, kif ukoll biex jiġi żgurat li hujkunua koperti l-
ispejjeż tal-avukat u tal-qorti f’ammont minimu.

Emenda 859
Amelia Andersdotter

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 860
Amelia Andersdotter

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
monetarja jew ħsara mhux monetarja 
bħal inkwiet jew telf ta’ ħin 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
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Emenda 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità għandha tinżamm fuq il-kontrollur tad-dejta bħal kif inhu l-każ bħalissa fid-
Direttiva. Il-kontrollur huwa dak li għandu r-rabta diretta mas-suġġett tad-dejta u huwa dak 
responsabbli fir-rigward tas-suġġett tad-dejta. Il-kontrollur u l-proċessur normalment 
jistabbilixxu r-relazzjoni ta’ responsabilità fil-ftehimiet kuntrattwali, għal każijiet fejn il-
proċessur ma jaġixxix kif mitlub mill-kontrollur tad-dejta.

Emenda 862
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Emenda 863
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur jew proċessur wieħed
, kull kontrollur jew proċessur għandu jkun 
responsabbli in solidum għall-ammont sħiħ 
tal-ħsara.

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur jew proċessur 
wieħed, kull kontrollur jew proċessur 
għandu jkun responsabbli in solidum għall-
ammont sħiħ tal-ħsara. Fil-każ ta’ grupp 
ta’ impriżi, il-grupp kollu għandu jkun 
responsabbli bħala entità ekonomika 
unika.

Or. en

Emenda 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur jew proċessur
wieħed , kull kontrollur jew proċessur
għandu jkun responsabbli in solidum għall-
ammont sħiħ tal-ħsara.

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur wieħed, kull 
kontrollur għandu jkun responsabbli in 
solidum għall-ammont sħiħ tal-ħsara safejn 
ir-responsabilità rispettiva tal-kontrolluri 
in solidum ma tkunx ġiet determinata fl-
arranġament legali msemmi fl-Artikolu 
24.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontrolluri in solidum għandhom jitħallew jallokaw b’mod kuntrattwali r-responsabilità 
rispettiva tagħhom, u b’hekk dan jirrifletti r-rwoli rispettivi tagħhom u r-relazzjonijiet diretti 
jew indiretti mas-suġġetti tad-dejta. Ir-responsabilità in solidum tapplika biss għal kontrolluri 
in solidum fejn huma ma ddeterminawx ir-responsabilitajiet u l-obbligi tagħhom 
f'arranġament legali, kif meħtieġ mill-Artikolu 24.
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Emenda 865
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur jew proċessur
wieħed , kull kontrollur jew proċessur
għandu jkun responsabbli in solidum għall-
ammont sħiħ tal-ħsara.

2. Meta fl-ipproċessar ikun hemm involuti 
aktar minn kontrollur wieħed, kull 
kontrollur għandu jkun responsabbli in 
solidum għall-ammont sħiħ tal-ħsara.

Or. en

Emenda 866
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur jista’ jkun 
eżenti minn din ir-responsabbiltà, b’mod 
sħiħ jew in parti, jekk il-kontrollur jew il-
proċessur jagħti prova li ma jkunx 
responsabbli għall-avveniment li jwassal 
għad-dannu.

3. Il-kontrollur jista’ jkun eżenti minn din 
ir-responsabbiltà, b’mod sħiħ jew in parti, 
jekk huwa jagħti prova li ma jkunx 
responsabbli għall-avveniment li jwassal 
għad-dannu.

Or. en

Emenda 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur jista’ jkun 
eżenti minn din ir-responsabbiltà, b’mod 
sħiħ jew in parti, jekk il-kontrollur jew il-

3. Il-kontrollur jista’ jkun eżenti minn din 
ir-responsabbiltà, b’mod sħiħ jew in parti, 
jekk il-kontrollur jagħti prova li ma jkunx 



AM\923501MT.doc 95/122 PE502.174v02-00

MT

proċessur jagħti prova li ma jkunx 
responsabbli għall-avveniment li jwassal 
għad-dannu.

responsabbli għall-avveniment li jwassal 
għad-dannu.

Or. en

Emenda 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Or. en

Emenda 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 personali inkwistjoni, il-karattru 
intenzjonali jew b’negliġenza tal-ksur, il-
grad ta’ dannu jew riskju ta’ dannu 
sinifikanti li jinħoloq 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 
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ta' kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja 
sabiex jiġi rimedjat il-ksur. Filwaqt li ftit 
diskrezzjoni tingħata fl-impożizzjoni ta’ 
tali sanzjonijiet sabiex jitqiesu ċ-
ċirkostanzi msemmija hawn fuq u fatti 
oħra li huma speċifiċi għas-sitwazzjoni, 
differenzi fl-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet 
amministrattivi jistgħu jkunu suġġetti 
għal reviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza.

Or. en

Emenda 870
Giles Chichester

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’ dannu jew riskju ta’ dannu 
sinifikanti li jinħoloq 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 għandu 
jkollha wkoll is-setgħa li tirrikjedi li 
jinħatar uffiċjal għall-protezzjoni tad-
dejta jekk il-korp, l-organizzazzjoni jew l-
assoċjazzjoni jkunu għażlu li ma 
jagħmlux dan.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda għandha l-għan li tiżgura li ksur deliberat jew mingħajr ħsieb ikun jistħoqqlu 
pieni aktar sostanzjali minn sempliċi ksur b’negliġenza, bil-għan li jkun żgurat li l-piena hija 
proporzjonata mal-kondotta, u li s-sanzjonijiet l-aktar ħarxa huma riżervati għall-agħar 
kondotta.

Emenda 871
Giles Chichester

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 magħmul b’nuqqas ta’ 
attenzjoni għal-liġi applikabbli;
(ii) rifjut li wieħed jikkoopera mal-proċess 
ta’ infurzar jew ix-xkiel tiegħu;
(iii) ksur li huwa intenzjonat, serju u li 
x’aktarx jikkawża ħsara sostanzjali;
(iv) ma tkunx saret valutazzjoni tal-impatt 
tal-protezzjoni tad-dejta;
(v) ma jkunx inħatar uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 872
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fatturi mitiganti li jappoġġjaw multi 
amministrattivi fl-aktar limiti baxxi 
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stabbiliti fil-paragrafi 4 sa 6 għandhom 
jinkludu b’mod partikolari:
(i) miżuri li jkunu ttieħdu mill-persuni 
fiżiċi jew legali biex jiżguraw konformità 
mal-obbligi rilevanti;
(ii) inċertezza ġenwina dwar jekk l-attività 
kinitx tikkostitwixxi ksur tal-obbligi 
rilevanti;
(iii) twaqqif immedjat tal-ksur ladarba 
wieħed isir jaf dwaru;
(iv) kooperazzjoni ma' kwalunkwe proċess 
ta’ infurzar;
(v) tkun saret valutazzjoni tal-impatt tal-
protezzjoni tad-dejta;
(vi) ikun inħatar uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta.

Or. en

Emenda 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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. 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.

Or. en

Emenda 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

(a) il-persuna fiżika qed tipproċessa d-
dejta personali mingħajr interess 
kummerċjali; jew

imħassar

Or. en

Emenda 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 876
Amelia Andersdotter

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 għandha 
timponi multa sa EUR 1 000 000 jew, fil-
każ ta’ impriża sa 5% tal-fatturat annwali 
dinji tagħha, lil kull min, b’intenzjoni jew 
b’negliġenza:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li s-sanzjonijiet amministrattivi jkunu dissważivi sabiex jipproteġu d-drittijiet 
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fundamentali tagħna.

Emenda 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika 
jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-
espressjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII kull meta dan 
huwa meħtieġ għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-
espressjoni.

Or. en

Emenda 878
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
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tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir għal 
għanijiet ta’ ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ 
espressjoni artistika jew letterarja għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali mar-regoli li jirregolaw 
il-libertà tal-espressjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni fil-qafas tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta ma 
jikkonċernax “unikament” l-impjieg ġurnalistiku dirett. L-attività ta’ riċerka ġurnalistika tiġi 
wkoll kompromessa jekk id-dejta dwar l-ispustamenti professjonali, ir-remunerazzjoni tal-
informaturi, eċċ. tiġi magħrufa lil aġenziji esterni.

Emenda 879
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu joħroġ gwida dwar meta 
tali eżenzjonijiet jew derogi jistgħu jkunu 
meħtieġa, wara konsultazzjoni ma’ 
rappreżentanti tal-istampa, ma’ awturi u 
artisti, mas-suġġetti tad-dejta u 
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà 
ċivili.

Or. en
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Emenda 880
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a
L-ipproċessar ta’ dejta personali u l-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali
Dejta personali f’dokumenti miżmuma 
minn awtorità pubblika jew korp pubbliku 
jistgħu jiġu żvelati minn din l-awtorità jew 
dan il-korp skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru dwar aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali, li jgħaqqad id-dritt 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali mal-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun żgurat li s-sorveljanza pubblika ta’ kwistjonijiet pubbliċi ma tkunx 
imxekkla żżejjed minn regoli għall-protezzjoni tad-dejta. Kif espress f’opinjonijiet mill-KEPD, 
il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 u l-FRA, il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti 
uffiċjali għalhekk għandu jkun garantit.

Emenda 881
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a
Dejta personali f’dokumenti miżmuma 
minn awtorità pubblika jew korp pubbliku 
tista' tiġi żvelata minn din l-awtorità jew 
dan il-korp skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru dwar aċċess pubbliku għal 
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dokumenti uffiċjali, li jgħaqqad id-dritt 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali mal-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun żgurat li s-sorveljanza pubblika ta’ kwistjonijiet pubbliċi ma tkunx 
imxekkla żżejjed minn regoli għall-protezzjoni tad-dejta. Kif espress f’opinjonijiet mill-KEPD, 
il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 u l-FRA, il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal dokumenti 
uffiċjali għalhekk għandu jkun garantit f’Artikolu u mhux biss fi premessa.

Emenda 882
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament u skont 
il-punt (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar 
tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa 
għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni 
jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu 
jipprovdi għal miżuri speċifiċi u xierqa 
sabiex iħares l-interessi leġittimi tas-
suġġett, u jkun meħtieġ għal:

1. Mingħajr preġudizzju għal dan ir-
Regolament u skont il-punt (h) tal-Artikolu 
9(2), l-ipproċessar tad-dejta personali li 
tirrigwarda s-saħħa għandu jkun ibbażat 
fuq il-liġi tal-Unjoni jew tal-liġi tal-Istat 
Membru li għandu jipprovdi għal miżuri 
speċifiċi u xierqa sabiex iħares l-interessi 
leġittimi tas-suġġett, u jkun meħtieġ għal:

Or. en

Emenda 883
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament u skont 
il-punt (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar 
tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa 

1. Mingħajr preġudizzju għal dan ir-
Regolament u skont il-punt (h) tal-Artikolu 
9(2), l-ipproċessar tad-dejta personali li 
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għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni 
jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu 
jipprovdi għal miżuri speċifiċi u xierqa 
sabiex iħares l-interessi leġittimi tas-
suġġett, u jkun meħtieġ għal:

tirrigwarda s-saħħa għandu jkun ibbażat 
fuq il-liġi tal-Unjoni jew tal-liġi tal-Istat 
Membru li għandu jipprovdi għal miżuri 
speċifiċi u xierqa sabiex iħares l-interessi 
leġittimi tas-suġġett, u jkun meħtieġ għal:

Or. en

Emenda 884
Jens Rohde

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 sabiex 
tkun assigurata l-missjoni tagħha kif 
definit fil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru

Or. en

Emenda 885
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu1.

imħassar

Or. en
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Emenda 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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 jew ftehim kollettiv bejn min 
jimpjega u l-impjegati 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, il-kundanni
kriminali, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

Or. en

Emenda 887
Silvia-Adriana Ţicău

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-

1. Mingħajr preġudizzju għal 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 



PE502.174v02-00 106/122 AM\923501MT.doc

MT

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.

ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. en

Emenda 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Emenda 889
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament l-Istati 
Membri għandhom jadottaw regolamenti 
dwar l-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika.
Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni dawk id-dispożizzjonijiet fil-
liġi tiegħu li huwa jadotta skont dan il-
paragrafu u kull emenda sussegwenti li 
taffetwahom.

Or. en

Emenda 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew xjenza 
skont l-Artikolu 6(2) u l-punt (i) tal-
Artikolu 9(2) biss jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 83 jistabbilixxi bażi legali indipendenti għall-ipproċessar ta' dejta personali għal 
għanijiet xjentifiċi, sakemm il-kriterji għalihom jintlaħqu. Din l-emenda tagħmilha ċara li l-
bażijiet legali l-oħra għall-ipproċessar ta’ dejta personali fl-Artikoli 6 u 9 (pereżempju l-
kunsens tas-suġġett tad-dejta) jibqgħu mhux affetwati u r-riċerkaturi jistgħu jiddependu fuq 
dawk id-dispożizzjonijiet biex jipproċessaw dejta personali minflok jiddependu fuq l-Artikolu 
83(1).

Emenda 891
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali li ma taqax fil-kategoriji ta’ 
dejta koperti mill-Artikoli 8 u 9 tar-
Regolament tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

Or. en

Emenda 892
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Mingħajr preġudizzju għal dan ir-
Regolament, dejta personali tista’ tkun 
ipproċessata għal għanijiet ta’ storja, 
statistika jew riċerka xjentifika biss jekk:

Or. en

Emenda 893
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew xjenza
biss jekk:

Or. en
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Emenda 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew xjenza
biss jekk:

Or. en

Emenda 895
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma 
jippermettix jew m’għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

imħassar

Or. en

Emenda 896
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma 
jippermettix jew m’għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu
raġonevolment bl-ipproċessar ta’ dejta li 
ma jippermettix jew m’għadux jippermetti 
l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;
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Or. en

Emenda 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Aktar ipproċessar ta’ dejta għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew xjenza 
ma għandhomx jitqiesu bħala 
inkompatibbli skont il-punt (b) tal-
Artikolu 5(1) dment li l-ipproċessar:
(a) ikun suġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji ta’ dan l-Artikolu; kif ukoll
(b) jikkonforma mal-leġiżlazzjoni l-oħra 
rilevanti kollha.

Or. en

Emenda 898
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Suġġett biss għall-eċċezzjoni fil-
paragrafu (3), dejta li taqa’ taħt il-
kategoriji ta’ dejta koperti mill-Artikoli 8
u 9 tar-Regolament tista’ tkun 
ipproċessata għal riċerka ta’ storja, 
statistika jew xjenza biss bil-kunsens tas-
suġġetti tad-dejta, mogħti bi qbil mal-
Artikolu 4(8).

Or. en
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Emenda 899
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 
identifikat jew li jista’ jkun identifikat 
tinżamm b’mod separat mill-
informazzjoni l-oħra sakemm dawn l-
għanijiet jistgħu jintlaħqu b’dan il-mod.

imħassar

Or. en

Emenda 900
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Permezz tal-liġi, l-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu għal eċċezzjonijiet għar-
rekwiżit ta’ kunsens għar-riċerka, stipulat 
fil-paragrafu (2), fir-rigward ta’ riċerka li 
sservi interessi pubbliċi tassew għoljin, 
jekk dik ir-riċerka bl-ebda mod ma tista’ 
titwettaq b’xi mod ieħor. Id-dejta 
inkwistjoni għandha tkun anonimizzata 
jew psewdonimizzata għall-ogħla 
standards possibbli, u għandhom jittieħdu 
l-miżuri kollha possibbli biex is-suġġetti 
tad-dejta ma jkunux jistgħu jiġu 
identifikati mill-ġdid. Dan l-ipproċessar 
għandu jkun suġġett għal awtorizzazzjoni 
minn qabel mill-awtorità jew awtoritajiet 
ta’ superviżjoni nazzjonali rilevanti, skont 
l-Artikolu 34(1) ta’ dan ir-Regolament, u 
l-Mekkaniżmu ta’ Konsistenza msemmi 
fil-Kapitolu VII tat-Taqsima 2 ta’ dan ir-
Regolament.
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Or. en

Emenda 901
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Aktar ipproċessar ta’ dejta għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew xjenza 
ma għandhomx jitqiesu bħala 
inkompatibbli skont il-punt (b) tal-
Artikolu 5(1) dment li l-ipproċessar:
(a) ikun suġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji ta’ dan l-Artikolu; kif ukoll
(b) jikkonforma mal-leġiżlazzjoni l-oħra 
rilevanti kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Artikolu 5(1)(b) qed jiġi konness mal-Artikolu 83, din l-emenda tiċċara li għanijiet ta’ 
storja, statistika u riċerka xjentifika mhumiex intiżi biex ikunu għanijiet inkompatibbli.

Emenda 902
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
speċjalment dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regolamenti 
speċifiċi li jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ 
dejta personali għal għanijiet ta’ riċerka 
xjentifika, b’mod partikolari riċerka fis-
saħħa pubblika.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli ta’ protezzjoni tad-dejta fil-livell tal-Istati Membri huma kumplessi u varjati wkoll fir-
rigward ta' riċerka fis-saħħa pubblika. Il-leġiżlaturi tal-Istati Membri għandhom jingħataw 
is-setgħa li jżommu jew jadottaw miżuri konkreti dwar reviżjoni etika tar-riċerka fis-saħħa 
pubblika, imwettqa mingħajr il-ħtieġa ta' kunsens mis-suġġett tad-dejta. Reviżjoni etika fil-
livell tal-Istat Membru toffri garanzija lis-suġġetti tad-dejta li l-użu u l-użu mill-ġdid tad-dejta 
personali tagħhom għal għanijiet ta’ riċerka huma skont il-valuri tas-soċjetà f’dak il-punt 
partikolari fiż-żmien.

Emenda 903
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka 
storika, statistika jew xjentifika jistgħu 
jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw 
pubblikament dejta personali biss jekk:

imħassar

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7;
(b) il-pubblikazzjoni ta’ dejta personali 
hija meħtieġa sabiex jiġu ppreżentati s-
sejbiet tar-riċerka jew biex tiġi ffaċilitata 
r-riċerka sakemm l-interessi jew id-
drittijiet jew il-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta ma jegħlbux dawn l-
interessi; jew
(c) is-suġġett tad-dejta għamel id-dejta 
pubblika.

Or. en

Emenda 904
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka 
storika, statistika jew xjentifika jistgħu 
jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw 
pubblikament dejta personali biss jekk:

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka 
storika, statistika jew xjentifika jistgħu 
jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw 
pubblikament dejta personali biss bil-
kunsens tas-suġġetti tad-dejta, mogħti 
skont l-Artikolu 4(8).

Or. en

Emenda 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dejta personali hija pproċessata 
għall-iskop biex ikunu ġġenerati rapporti 
ta’ dejta aggregata, magħmulin 
kompletament jew minn dejta anonima, 
jew dejta psewdonima, jew it-tnejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ rapporti bħal dawn huwa li l-individwi ma jistgħux ikunu identifikati jew 
rintraċċati. Biex jinħolqu rapporti bħal dawn, setts tad-dejta individwali huma magħquda 
flimkien b’mod anonimu u ma għandhom l-ebda impatt fuq il-privatezza. Web Analytics huma 
eżempju ta’ Rapporti ta’ Dejta Aggregata.

Emenda 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Kontrollur jew proċessur jista’ 
jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz 
jew organizzazzjoni internazzjonali għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew xjenza 
jekk:
(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma 
jippermettix jew m’għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;
(b) ir-riċevitur ma għandux aċċess 
raġonevoli għal dejta li tippermetti l-
attribuzzjoni tal-informazzjoni lil suġġett 
tad-dejta identifikat jew identifikabbli; kif 
ukoll
(c) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur 
jew proċessur u r-riċevitur tad-dejta 
jipprojbixxu l-identifikazzjoni mill-ġdid 
tas-suġġett tad-dejta u jillimitaw l-
ipproċessar skont il-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riċevitur ta’ dejta kodifikata, trasferita għal għanijiet ta’ riċerka xjentifika, ma għandu l-
ebda mezz biex jidentifika mill-ġdid lis-suġġetti, u taħt din l-emenda, ma għandux aċċess 
għall-kodiċi u huwa eskluż kuntrattwalment milli jidentifika mill-ġdid lis-suġġetti tad-dejta. 
Din l-emenda għandha tifformalizza proċess biex b’mod raġonevoli jkun żgurat li dejta 
kodifikata ma tistax u mhux se tkun identifikata mill-ġdid minn riċevituri li jinsabu f’pajjiżi 
terzi, u għalhekk it-trasferiment ta’ din id-dejta jista' jsir mingħajr piżijiet addizzjonali.

Emenda 907
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
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sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti, minbarra rekwiżiti tekniċi għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 kif ukoll 
kwalunkwe limitazzjoni meħtieġa fuq id-
drittijiet tal-informazzjoni lil u l-aċċess 
mis-suġġett tad-dejta u li jagħtu dettalji 
dwar il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
għad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn 
iċ-ċirkostanzi.

Or. en

Emenda 908
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 83a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83a
Ipproċessar ta’ dejta dwar kundanni 
kriminali għall-prevenzjoni ta’ reati 

finanzjarji
Fil-limiti kollha ta’ dan ir-Regolament, u 
skont il-punt (j) tal-Artikolu 9(2), bil-għan 
li jkunu eżerċitati d-drittijiet speċifiċi tal-
kontrolluri espressi fil-punt (b) tal-
Artikolu 9(2) fejn il-kriterji tal-interess 
pubbliku mill-punt (g) tal-Artikolu 9(2) 
huma ssodisfati, l-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tikkonċerna kundanni 
kriminali jew miżuri ta’ sigurtà relatati 
għandu jkun permess jekk dan jipprovdi 
għal miżuri adegwati għall-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta, u jista’ jintwera li l-
għan tal-ipproċessar jippreżenta deroga 
sinifikanti mill-eċċezzjoni diġà stabbilita 
fl-Artikolu 21(d) ta’ dan ir-Regolament, 
u: 
a) jassisti fil-prevenzjoni, l-investigazzjoni 
jew l-innutar ta’ reati finanzjarji minn 
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awtoritajiet pubbliċi, jew
b) jipprovdi appoġġ lill-awtoritajiet 
pubbliċi impenjati fil-prevenzjoni ta’ reati 
kriminali ta’ natura transkonfinali,
u, f’dawn il-każijiet u suġġett għal 
approvazzjoni minn qabel minn awtorità 
tal-protezzjoni tad-dejta kompetenti, 
għandhom jitwettqu abbażi ta’ kunsens 
storiku tas-suġġett tad-dejta anke wara li 
tali kunsens jista’ jkun ġie rtirat u 
mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ 
tħassir kodifikat fl-Artikolu 17. Fejn 
kontrollur tad-dejta jkun kiseb permess 
mill-awtorità pubblika kompetenti għal 
ipproċessar bħal dan, is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun infurmat li jkun inkiseb 
permess skont l-obbligi stabbiliti fl-
Artikolu 14. Id-dritt għar-rettifika għandu 
jipprevali f’dawn iċ-ċirkostanzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi huma l-awtoritajiet investiti bis-setgħa li jwettqu investigazzjonijiet ta’ 
attività kriminali. Ma jkunx għaqli li jintuża r-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta biex 
isiru derogi mill-prinċipju li investigazzjonijiet kriminali u l-ġlieda kontra l-kriminalità jsiru 
minn awtoritajiet pubbliċi.

Emenda 909
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli speċifiċi 
sabiex jistabbilixxu s-setgħat investigattivi 
mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti 
fl-Artikolu 53(2) fir-rigward tal-kontrolluri 
jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-
liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn 
korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu 

1. Mingħajr preġudizzju għal dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw regoli speċifiċi sabiex 
jistabbilixxu s-setgħat investigattivi mill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti fl-
Artikolu 53(2) fir-rigward tal-kontrolluri 
jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-
liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn 
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ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ 
segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din 
tkun meħtieġa u proporzjonata għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss 
fir-rigward ta’ dejta personali li l-kontrollur 
jew il-proċessur ikun irċieva mingħand jew 
kiseb f’attività koperta minn dan l-obbligu 
ta’ segretezza.

korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu 
ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ 
segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din 
tkun meħtieġa u proporzjonata għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss 
fir-rigward ta’ dejta personali li l-kontrollur 
jew il-proċessur ikun irċieva mingħand jew 
kiseb f’attività koperta minn dan l-obbligu 
ta’ segretezza.

Or. en

Emenda 910
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli speċifiċi 
sabiex jistabbilixxu s-setgħat investigattivi 
mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti 
fl-Artikolu 53(2) fir-rigward tal-kontrolluri 
jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-
liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn 
korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu 
ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ 
segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din 
tkun meħtieġa u proporzjonata għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss 
fir-rigward ta’ dejta personali li l-kontrollur 
jew il-proċessur ikun irċieva mingħand jew 
kiseb f’attività koperta minn dan l-obbligu 
ta’ segretezza.

1. Mingħajr preġudizzju għal dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw regoli speċifiċi sabiex 
jistabbilixxu s-setgħat investigattivi mill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti fl-
Artikolu 53(2) fir-rigward tal-kontrolluri 
jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-
liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn 
korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu 
ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ 
segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din 
tkun meħtieġa u proporzjonata għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss 
fir-rigward ta’ dejta personali li l-kontrollur 
jew il-proċessur ikun irċieva mingħand jew 
kiseb f’attività koperta minn dan l-obbligu 
ta’ segretezza.

Or. en
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Emenda 911
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew 
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, regoli komprensivi 
dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali, 
dawn ir-regoli jistgħu jkomplu japplikaw 
sakemm dawn jinġiebu konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew 
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, regoli komprensivi 
dwar il-protezzjoni tal-individwi fiżiċi u 
ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali, dawn ir-regoli jistgħu 
jkomplu japplikaw sakemm dawn jinġiebu 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Or. de

Emenda 912
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li 
japplikaw regoli komprensivi skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan 
ir-Regolament.

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li 
japplikaw regoli komprensivi skont il-
paragrafu 1 għandhom ikunu suġġetti għal 
superviżjoni minn awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 913
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2
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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 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-data tad-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 914
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament m’għandux jimponi 
obbligi addizzjonali fuq persuni fiżiċi u 
ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali b’rabta mal-provvediment 
ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi 
li jkunu disponibbli għall-pubbliku fin-
netwerks ta’ komunikazzjoni pubbliċi fl-
Unjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet li 
għalihom huma suġġetti għal obbligi 
speċifiċi bl-istess objettiv stabbilit fid-
Direttiva 2002/58/KE.

1. Dan ir-Regolament m’għandux japplika, 
safejn id-Direttiva 2002/58/KE tipprovdi 
għal ipproċessar tad-dejta.

Or. en
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Emenda 915
Franck Proust

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, punt b) u 
c), l-Artikolu 4(3),(4) u (5), u l-Artikoli 6 
u 9 tad-Direttiva 2002/58 qed jitħassru.

Or. fr

Emenda 916
Bernd Lange

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) tad-Direttiva 2002/58 
għandu jitħassar. Il-kumplament tad-
Direttiva 2002/58/KE għandu jibqa' mhux 
affettwat.

Or. en

Emenda 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Atti delegati u atti ta’ 
implimentazzjoni adottati mill-
Kummissjoni għandhom jiġu evalwati 
mill-Parlament u mill-Kunsill kull 
sentejn.

Or. en
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