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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-UE qed taħdem, ġustament, biex toħloq qafas komprensiv, koerenti, modern u ta’ livell 
għoli għall-protezzjoni tad-dejta, minħabba d-diversi sfidi li jaffaċċa dan il-qasam.  Dawn 
jinkludu l-globalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, iż-żieda fl-attività onlajn, użi relatati ma’ 
għadd dejjem jikber ta’ attivitajiet kriminali, u t-tħassib relatat mas-sigurtà.

Għalhekk, għall-individwi fil-kwadru tal-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti (l-Artikolu 16 TFUE 
u r-rikonoxximent tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali fl-Artikolu 8 tal-Karta dwar 
id-Drittijiet Fundamentali bħala drittijiet indipendenti) għandhom jiġu ggarantiti ċ-ċertezza 
legali u l-kunfidenza fl-imġiba tal-kontrolluri tal-ipproċessar tad-dejta, u b'mod partikolari tal-
awtoritajiet tal-prosekuzzjoni jew eżekuzzjoni speċjalment sabiex ikunu jistgħu jipproċessaw 
vjolazzjonijiet tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta għal riskji serji għad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tal-individwu u għall-valuri tal-Istati Membri.

Konsegwentement, il-Parlament Ewropew dejjem assuma li d-dritt fundamentali għall-
protezzjoni tad-dejta u għall-ħajja privata jinkludi l-protezzjoni tal-persuni u mill-possibbiltà 
ta' sorveljanza u kontra l-użu ħażin tad-dejta tagħhom mill-istat innifsu. Għalhekk huwa 
loġiku, li l-Kummissjoni pproponiet Direttiva “dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali minn awtorità kompetenti għall-għanijiet ta’ prevenzjoni, 
detezzjoni, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, u l-moviment liberu ta’ din id-dejta”, li r-rapporteur laqa’ fil-prinċipju.

Fil-qasam tal-informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi u l-eżekuzzjoni ta' pieni, il-protezzjoni 
tad-dejta għandha tkun aġġustata madankollu għal kunsiderazzjonijiet kostituzzjonali oħrajn li 
huma derivati mill-monopolju tal-istat fir-rigward tal-użu leġittimu tal-forza. Id-dritt ta' 
protezzjoni tad-dejta fil-qasam tas-sigurtà, il-produzzjoni u l-garanzija tas-sigurtà ġenerali kif 
ukoll tal-informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi u l-l-eżekuzzjoni ta' pieni għandu jkun adattat 
għall-kompiti ta' Stat partikolari u jiżgura li dawn il-kompiti jkunu jistgħu jiġu eżerċitati fl-
interess taċ-ċittadini kollha b'mod aktar effettiv.

Ir-regolamentazzjoni fil-protezzjoni tad-dejta fuq livell Ewropew hija ġeneralment 
ikkaratterizzata minn kompetenzi differenti: Fil-qasam tal-ewwel pilastru ta' qabel teżisti 
kompetenza kkaratterizzata ferm, idderivata mis-suq intern. Fil-qasam tat-tielet pilastru ta' 
qabel mhijiex il-komunitarizzazzjoni, iżda l-kooperazzjoni li tingħata prijorità. Għalhekk, id-
Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI kienet f'dan ir-rigward l-aktar strument estensiv sabiex jiġu 
stabbiliti standards minimi.

Barra minn hekk, preċiżament fir-rigward tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-ġustizzja, it-
tradizzjonijiet legali tal-Istati Membri tal-UE evolvew b’mod kompletament differenti matul 
is-sekli, u f'dan il-qasam sensittiv huwa għaqli, li l-istrutturi nazzjonali stabbiliti permezz ta' 
regolamenti Ewropej u tradizzjonijiet jinbidlu biss b'kawtela u pass pass.

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 16 TFUE b’rabta mal-liġi tal-protezzjoni tad-dejta tal-
UE hu kontroversjali u għad irid jiġi ċċarat permezz tal-każistika. Dan joħloq inċertezza legali 
li skont ir-Rapporteur, għandha tiġi solvuta permezz tal-prammatiżmu: 
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Id-Direttiva proposta mill-Kummissjoni tinkorpora l-iskambju ta’ dejta nazzjonali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva, filwaqt li l-Artikolu 16 TFUE II tal-UE jalloka biss kompetenza 
fil-kamp ta' applikazzjoni fil-liġi tal-Unjoni. Fost dawn, madankollu, l-ipproċessar tad-dejta 
domestika fis-settur tal-pulizija jista' ma jitqiesx (Art. 87 TFUE).

Hija l-karatteristika tal-protezzjoni tad-dejta li din għandha effetti orizzontali u huwa xieraq li 
taffettwa oqsma li mhumiex fil-kompetenza sħiħa tal-UE u b'hekk tista' wkoll tikser il-
prinċipju tas-sussidjarjetà.

Abbażi tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija hawn fuq, ir-Rapporteur iqis li d-Direttiva għandha 
tistipula biss standards minimi. Il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-dejta "transkonfinali biss" jew 
"nazzjonali" fil-prattika hija skaduta; il-protezzjoni tad-dejta ta' kwalità għolja tista' tiġi 
kompletament ippreservata.

Iżda biex jinżamm ukoll il-bilanċ dwar il-protezzjoni tad-dejta bħala dritt fundamentali, 
jeħtieġ li min-naħa l-oħra, jissaħħu d-drittijiet tal-individwi u dawn jitfasslu b'mod ċar fid-
Direttiva. Il-prinċipji tat-trasparenza u l-kontrolli jeħtieġ li jiġu stabbiliti, iżda m'għandhomx 
jiġu f'kunflitt mal-għan tas-sigurtà u l-infurzar tal-liġi.

Biex jinżamm dan il-bilanċ bejn l-eżerċitar tal-monopolju tal-istat fir-rigward tal-użu 
leġittimu tal-forza, il-garanzija tas-sigurtà u l-ordni pubblika u l-integrità fiżika tal-individwu 
min-naħa waħda u min-naħa l-oħra sabiex ikun iggarantit id-dritt ta' protezzjoni tad-dejta, ir-
Rapporteur iqis li l-bidliet li ġejjin huma meħtieġa:

Kapitolu I

- Is-sigurtà tiġi inkluża fil-kamp ta’ applikazzjoni (Art. 1).

- L-Istati Membri jistgħu jadottaw b'mod ċar standards ogħla (Art. 1). Id-Direttiva 
m'għandhiex l-għan ta' armonizzazzjoni, iżda l-iffissar ta' standards minimi.

- Il-kamp ta' applikazzjoni jiġi estiż għal istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-
Unjoni (Art. 2). 

Kapitolu II

- It-taqsima ċentrali tal-"prinċipji tal-ipproċessar tad-dejta" hija testwalment adattata 
għar-Regolament Bażiku dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. Għall-finijiet tal-approċċ ta' 
pakkett dawn il-prinċipji għandhom ikunu kompatibbli (Art. 4).

- Jitħassar l-Artikolu 5, minħabba li f'dan ir-rigward l-ispiża burokratika u tan-nefqa 
għall-Istati Membri ser tiżdied u fl-istess ħin, madankollu, hemm in-nuqqas ta' 
regolament dwar l-effeti legali.
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- Il-limitazzjoni tal-iskop tal-ipproċessar tad-dejta hija prinċipju importanti tad-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta. L-Artikoli 6 u 7 ġew riveduti għalkollox u estiżi abbażi tad-
Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI (hawnhekk: l-Artikolu 8 (preċiżjoni), l-Artikolu 3 
(limitazzjoni tal-iskop) u l-Artikolu 13 (limitazzjoni tal-iskop fir-rigward ta' dejta 
minn pajjiżi oħra tal-UE).

Kapitolu III

L-emendi fil-Kapitolu III jenfasizzaw il-ħtieġa tat-tħassib individwali u d-domanda 
individwali u reali għall-informazzjoni maħżuna. 

- Il-possibbiltà li jiġi llimitat id-dritt għall-informazzjoni (Art. 12) hija limitata għal 
każijiet speċifiċi permezz ta' verifika, b'hekk jissaħħu d-drittijiet individwali. 

- Id-dritt għall-informazzjoni, fil-ħin tal-ġbir tad-dejta mingħajr talba huwa limitat skont 
regoli tal-Istati Membri.

- Id-dritt għat-tħassir u rettifika huma testwalment riveduti u msaħħa. Fl-istess ħin, 
madankollu, għandhom jiġu introdotti eċċezzjonijiet għad-dritt tat-tħassir, bħall-
obbligu legali taż-żamma tad-dejta.

Kapitolu IV

- L-Artikolu 20, "kontrolluri konġunti" huwa mħassar għaliex ibaxxi l-istandard tal-
protezzjoni tad-dejta. Fir-rigward ta' partijiet terzi, ir-responsabbiltà konġunta taż-
żewġ kontrolluri għandha tibqa' favur il-persuna kkonċernata. 

- L-Artikolu 23 "dokumentazzjoni" għandu jiġi ssimplifikat skont l-Artikolu 10, 
Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI. Bħala riżultat jitħassar l-Artikolu 24 "Żamma ta’ 
reġistri".

- L-Artikolu 27 "Sigurtà tal-ipproċessar" huwa adattat għat-test tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Artikolu 22.

- Il-konsultazzjoni preliminari/Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-Privatezza ser jiġu 
introdotti mill-ġdid bħala l-Artikolu 28, li ser jittieħdu mill-Artikolu 23 tad-Deċiżjoni 
Qafas 2008/977/ĠAI.

- In-notifika ta' "Ksur tad-Dejta" issir biss lill-awtorità superviżorja, mhux lill-persuna 
kkonċernata (l-Artikoli 28 u 29)

Kapitolu V 
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- L-Artikolu 35b jassumi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni Qafas u 
jistabbilixxi regolamenti speċjali għall-immaniġġjar tad-dejta li toriġina minn Stati 
Membri oħra.

- Anki l-Artikolu 36 huwa fformulat mill-ġdid; F'każijiet strettament limitati, 
trasferiment lil pajjiżi terzi, minkejja deċiżjoni ta' adegwatezza negattiva, huwa 
possibbli taħt kundizzjonijiet stretti għall-protezzjoni tal-proprjetà tal-ogħla livell 
bħall-ħajja u feriment.

Kapitolu VIII

- Id-dritt ta' azzjoni kollettiva fl-Artikolu 50 jitħassar. It-tħassib personali u l-każ 
individwali għandhom ikunu kruċjali għal azzjoni.

Atti delegati u ta’ implimentazzjoni

- hawnhekk huwa neċessarju għall-proposta tal-Kummissjoni, li għall-adozzjoni tal-atti 
delegati u l-atti ta' implimentazzjoni japplikaw regolamenti uniformi u li ma jkun 
hemm l-ebda migrazzjoni ta' kompetenza. Hawnhekk, simili għall-emendi proposti fl-
abbozz għar-Regolament Bażiku dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (COM (2012) 11) 
huma ppreferuti atti delegati jew id-deċiżjoni tiġi ttrasferita fil-livell tal-Istati Membri.

Responsabbiltà mhux kuntrattwali

- teżisti l-possibbiltà li l-Kummissjoni Ewropea tieħu deċiżjoni żbaljata dwar l-
adegwatezza tal-livell ta' protezzjoni tad-dejta f'pajjiż terz jew f'organizzazzjoni 
internazzjonali u b'hekk tiġi kkawżata ħsara. Dan għandu jissemma fid-Direttiva. 

EMENDI

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

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-assigurazzjoni ta’ livell konsistenti u (7) L-assigurazzjoni ta’ livell konsistenti u 
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għoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali ta’ 
individwi u l-iffaċilitar tal-iskambju ta’ 
dejta personali bejn awtoritajiet kompetenti 
ta’ Stati Membri hija kruċjali sabiex tkun 
assigurata l-kooperazzjoni effettiva 
ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-
pulizija. Għal dak il-għan, il-livell ta’ 
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti 
għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali, irid ikun ekwivalenti fl-
Istati Membri kollha. Il-protezzjoni 
effettiva tad-dejta personali madwar l-
Unjoni titlob li jiġu msaħħa d-drittijiet 
tas-suġġetti tad-dejta u l-obbligi ta’ dawk 
li jipproċessaw dejta personali, iżda wkoll 
setgħat ekwivalenti sabiex tiġi sorveljata u 
assigurata l-konformità mar-regoli għall-
protezzjoni tad-dejta personali fl-Istati 
Membri.

għoli ta’ protezzjoni tad-dejta personali ta’ 
individwi u l-iffaċilitar tal-iskambju ta’ 
dejta personali bejn awtoritajiet kompetenti 
ta’ Stati Membri hija kruċjali sabiex tkun 
assigurata l-kooperazzjoni effettiva 
ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-
pulizija. Għal dak il-għan, għandhom jiġu 
żgurati standards minimi fl-Istati Membri 
kollha fir-rigward ta’ kwalunkwe 
pproċessar ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-protezzjoni tal-individwi għandha 
tkun teknoloġikament newtrali u ma 
tiddependix fuq it-tekniki użati; inkella din 
tista’ toħloq riskju serju ta’ ksur. Il-
protezzjoni tal-individwi għandha tapplika 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
b’mezzi awtomatizzati kif ukoll għall-
ipproċessar manwali, jekk id-dejta 
titqiegħed jew tkun maħsuba biex 
titqiegħed f’sistema ta’ arkivjar. Fajls jew 
settijiet ta’ fajls kif ukoll il-qoxriet ta’ barra 
tagħhom, li ma jkunux strutturati skont 
kriterji speċifiċi, m’għandhomx jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kors ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet 

(15) Il-protezzjoni tal-individwi għandha 
tkun teknoloġikament newtrali u ma 
tiddependix fuq it-tekniki użati; inkella din 
tista’ toħloq riskju serju ta’ ksur. Il-
protezzjoni tal-individwi għandha tapplika 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
b’mezzi awtomatizzati kif ukoll għall-
ipproċessar manwali, jekk id-dejta 
titqiegħed jew tkun maħsuba biex 
titqiegħed f’sistema ta’ arkivjar. Fajls jew 
settijiet ta’ fajls kif ukoll il-qoxriet ta’ barra 
tagħhom, li ma jkunux strutturati skont 
kriterji speċifiċi, m’għandhomx jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kors ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet 
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ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà nazzjonali, jew għad-
dejta pproċessata mill-istituzzjonijiet, mill-
korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-
Unjoni, bħall-Europol jew l-Eurojust.

ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà nazzjonali.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-prinċipji ta’ protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna fiżika tkunx identifikabbli, 
għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li 
raġonevolment aktarx jintużaw mill-
kontrollur jew minn kwalunkwe persuna 
oħra biex jiġi identifikat l-individwu. Il-
prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta 
m’għandhomx japplikaw għal dejta li tkun 
saret anonima b’mod li s-suġġett tad-dejta 
ma jkunx aktar identifikabbli.

(16) Il-prinċipji ta’ protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna fiżika tkunx identifikabbli, 
għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li 
raġonevolment aktarx jintużaw mill-
kontrollur jew minn kwalunkwe persuna 
oħra li taħdem flimkien mal-kontrollur
biex jiġi identifikat l-individwu. Il-prinċipji 
tal-protezzjoni tad-dejta m’għandhomx 
japplikaw għal dejta li tkun saret anonima 
b’mod li s-suġġett tad-dejta ma jkunx aktar 
identifikabbli.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa inerenti għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-
pulizija li tiġi pproċessata dejta personali 
relatata ma’ kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta. Għalhekk, kemm jista’ 
jkun għandha ssir distinzjoni ċara bejn 
dejta personali ta' kategoriji differenti ta' 
suġġetti tad-dejta bħal suspettati, persuni 
kkundanati b’reat kriminali, vittmi u 
partijiet terzi, bħal xhieda, persuni 
b’informazzjoni rilevanti jew kuntatti u 

imħassar
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assoċjati ta’ suspettati u kriminali misjuba 
ħatja.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Kemm jista’ jkun, id-dejta personali 
għandha tiġi distinta skont il-livell ta’ 
preċiżjoni u affidabbiltà tagħha. Il-fatti
għandhom jiġu magħżula mill-
valutazzjonijiet personali, sabiex ikunu 
assigurati kemm il-protezzjoni tal-
individwi kif ukoll il-kwalità u l-
affidabbiltà tal-informazzjoni pproċessata 
mill-awtoritajiet kompetenti.

imħassar

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Waqt l-iffissar ta’ regoli dettaljati 
dwar il-format u l-proċeduri applikabbli 
għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali, 
għandha tingħata konsiderazzjoni xierqa 
liċ-ċirkustanzi tal-ksur, inkluż jekk id-
dejta personali kinitx protetta b’miżuri 
xierqa ta’ protezzjoni teknika, li jnaqqsu 
b’mod effettiv il-probabbiltà ta’ użu ħażin. 
Barra minn hekk, dawn ir-regoli u 
proċeduri għandhom iqisu l-interessi 
leġittimi tal-awtoritajiet kompetenti 
f’każijiet fejn l-iżvelar bikri jista’ jxekkel 
mingħajr bżonn l-investigazzjoni taċ-
ċirkustanzi ta’ ksur.

imħassar

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 45
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li trasferiment lil pajjiż terz isir biss jekk 
dan ikun meħtieġ għall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
kontrollur fil-pajjiż terz jew fl-
organizzazzjoni internazzjonali jkun 
awtorità kompetenti fis-sens ta’ din id-
Direttiva. Trasferiment jista’ jsir f’każijiet 
fejn il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li l-
pajjiż terz jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni jassiguraw 
livell adegwat jew protezzjoni, jew meta 
jkunu nġiebu salvagwardji xierqa.

(45) L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li trasferiment lil pajjiż terz isir biss jekk 
dan ikun meħtieġ għall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
kontrollur fil-pajjiż terz jew fl-
organizzazzjoni internazzjonali jkun 
awtorità kompetenti fis-sens ta’ din id-
Direttiva.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Filwaqt li din id-Direttiva tapplika 
wkoll għall-attivitajiet tal-qrati nazzjonali, 
il-kompetenza tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni ma għandhiex tkopri l-
ipproċessar ta’ dejta personali meta jkunu 
qegħdin jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja 
tagħhom, bil-għan li tiġi salvagwardjata l-
indipendenza tal-imħallfin fit-twettiq tal-
kompiti ġudizzjarji tagħhom. Madankollu, 
din l-eżenzjoni għandha tkun limitata 
għal attivitajiet ġudizzjarji ġenwini 
f’kawżi fil-qorti u ma tapplikax għal 
attivitajiet oħra fejn l-imħallfin jistgħu 
jkunu involuti skont il-liġi nazzjonali.

(55) Filwaqt li din id-Direttiva tapplika 
wkoll għall-attivitajiet tal-qrati nazzjonali, 
il-kompetenza tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni ma għandhiex tkopri l-
ipproċessar ta’ dejta personali meta jkunu 
qegħdin jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja 
tagħhom, bil-għan li tiġi salvagwardjata l-
indipendenza tal-imħallfin fit-twettiq tal-
kompiti ġudizzjarji tagħhom.

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 70
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Billi l-objettivi ta’ din id-Direttiva, 
jiġifieri li jiġu protetti d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi 
u b’mod partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali u li jkun 
assigurat l-iskambju liberu ta’ dejta 
personali mill-awtoritajiet kompetenti fi 
ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu 
b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 
għalhekk jistgħu, minħabba l-iskala jew l-
effetti tal-azzjoni, jintlaħqu aħjar fuq 
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjaretà 
kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. F’konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jintlaħaq dak l-għan.

imħassar

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(73) Sabiex tiġi assigurata protezzjoni 
komprensiva u koerenti tad-dejta 
personali fl-Unjoni, ftehim 
internazzjonali konkluż mill-Istati 
Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva għandu jiġi emendat skont din 
id-Direttiva.

imħassar

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli li 
għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli li 
għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
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dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti 
għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali.

dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti 
għall-finijiet ta’ prevenzjoni tar-riskji, l-
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali kif ukoll l-eżekuzzjoni 
ta’ pieni kriminali.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-sigurtà tal-pulizija hemm diffikultajiet fid-distinzjoni tal-kampijiet ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva u r-Regolament. Jekk il-periklu ma jkollux deterrent permezz ta' 
piena, u konsegwentement il-pulizija ma tipprevjeni l-ebda reat skont it-tifsira tal-Artikolu 
1(1) tal-abbozz tad-Direttiva, id-Direttiva tibqa' inapplikabbli (pereżempju: fajl għall-persuni 
neqsin, suwiċidji). Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Bażiku dwar il-Protezzjoni tad-Dejta 
għas-Sigurtà huma totalment mhux adattati.

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom:

2. Ir-rekwiżiti minimi ta' din id-Direttiva
ma jxekklux lill-Istati Membri milli 
jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali,
jiżguraw livell ogħla ta' protezzjoni.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun l-għan tad-Direttiva li jinħoloq standard minimu ta' protezzjoni pan-Ewropew u 
mhux li jiġu sostitwiti r-regoli nazzjonali eżistenti. Għalhekk, għandu jiġi espliċitament 
permess li l-Istati Membri jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jassiguraw li l-iskambju ta’ dejta 
personali mill-awtoritajiet kompetenti fi 
ħdan l-Unjoni ma jkunx ristrett u lanqas 
ipprojbit għal raġunijiet konnessi mal-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali.

imħassar
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Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-korpi u l-awtoritajiet tal-UE għandhom ukoll ikunu suġġetti għall-applikazzjoni tad-
Direttiva.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) 'il-kunsens tas-suġġett tad-dejta' 
tfisser indikazzjoni speċifika, infurmata u 
espliċita, mogħtija liberament, tax-xewqa 
tiegħu, li permezz tagħha s-suġġett tad-
dejta, permezz ta’ dikjarazzjoni jew 
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azzjoni affermattiva ċara, juri li jaqbel li 
jsir l-ipproċessar ta’ dejta personali 
relatata miegħu;

Ġustifikazzjoni

L-emenda tintroduċi l-kunsens tal-persuna konċernata f'limiti stretti. Għalkemm fil-prinċipju 
ċ-ċittadini u l-istat mhumiex essenzjalment fuq l-istess livell, kunsens f'każijiet individwali 
jista' jservi bħala raġuni għal ġustifikazzjoni, pereżempju, fl-ittestjar tad-DNA.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) 'awtoritajiet kompetenti’ tfisser kull 
awtorità pubblika kompetenti għall-
prevenzjoni, investigazzjoni, is-sejbien jew 
il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(14) ) 'awtoritajiet kompetenti’ tfisser kull 
awtorità pubblika kompetenti għall-
prevenzjoni tar-riskji, l-investigazzjoni, is-
sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, inklużi l-istituzzjonijiet, il-korpi, 
l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE;

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ipproċessata b’mod ġust u skont il-liġi; (a) ipproċessata skont il-liġi, b’mod ġust, 
trasparenti u li jista’ jiġi vverifikat fir-
rigward tas-suġġett tad-dejta;

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) adegwata, rilevanti, u mhux eċċessiva
għall-finijiet li għalih tiġi pproċessata;

(c) adegwata, rilevanti, u limitata għall-
minimu meħtieġ għall-finijiet li għalihom
tiġi pproċessata; din għandha tkun 
ipproċessata biss meta l-ipproċessar 
anonimu ma jkunx biżżejjed għall-fini 
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rispettiva u sakemm il-finijiet ma setgħux 
jintlaħqu permezz tal-ipproċessar ta’ 
informazzjoni li ma tinvolvix dejta 
personali;

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal 
mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-
finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali;

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta, iżda 
biss għat-tul taż-żmien meħtieġ għat-
twettiq tal-finijiet li għalihom tiġi 
pproċessata d-dejta personali;

Ġustifikazzjoni

L-emenda tadatta d-Direttiva mat-test tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. Għall-
finijiet tal-approċċ ta' pakkett għaż-żewġ atti għandhom japplikaw l-istess prinċipji għall-
ipproċessar tad-dejta.

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà tal-
kontrollur, li għandu jassigura 
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva;

(f) ipproċessata u użata biss mill-persunal 
kompetenti tal-awtoritajiet kompetenti, fl-
eżerċizzju tad-doveri tagħhom;

Emenda 22
Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – punt f 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà tal-
kontrollur, li għandu jassigura konformità 
mad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà tal-
kontrollur, li għandu jassigura u juri
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
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Direttiva; skont din id-Direttiva;

Emenda 23
Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Stat Membru jista’, safejn hu 
possibbli, jipprovdi regoli speċifiċi dwar 
kategorizzazzjoni ta’ dejta inklużi 
konsegwenzi rispettivi li jqisu l-finijiet 
differenti li għalihom tiġi miġbura d-
dejta, inklużi l-kundizzjonijiet għall-ġbir 
tad-dejta, limiti taż-żmien għaż-żamma 
tagħha, limitazzjonijiet possibbli tad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta għal aċċess 
u informazzjoni u l-modalitajiet ta’ aċċess 
għad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti. 

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Gradi differenti ta’ preċiżjoni u 
affidabbiltà tad-dejta personali

Preċiżjoni fattwali

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li, safejn ikun possibbli, issir distinzjoni 
skont il-livell ta’ eżatezza u affidabbiltà, 
bejn il-kategoriji differenti ta’ dejta 
personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jassiguraw, li safejn ikun possibbli, dejta 
personali tkun eżatta, kompluta u, fejn 
meħtieġ, tinżamm aġġornata.
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Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 u paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li, kemm jista’ jkun, issir distinzjoni bejn 
dejta personali bbażata fuq il-fatti u dejta 
personali bbażata fuq valutazzjonijiet 
personali.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jassiguraw li dejta personali li ma tkunx 
korretta, mhux kompluta jew ma tkunx 
aġġornata ma tiġix trażmessa jew 
magħmula disponibbli. Għal dan il-għan, 
dawn għandhom jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kompetenti jivverifikaw il-
kwalità tad-dejta personali qabel it-
trasferiment jew il-provvista tagħha, 
sakemm dan ikun prattikament possibbli. 
Kemm jista’ jkun, fit-trażmissjonijiet 
kollha ta' dejta, għandha tiżdied l-
informazzjoni disponibbli li tippermetti 
lill-Istat Membru li jirċeviha jevalwa l-
livell ta' eżattezza, kompletezza, 
aġġornament u affidabilità. Jekk dejta 
personali tkun intbagħtet mingħajr ma 
ġiet mitluba, l-awtorità destinatarja 
għandha tivverifika mingħajr dewmien 
jekk din id-dejta hix meħtieġa għall-fini li 
għalih kienet intbagħtet. 
2a. Jekk jirriżulta li ġiet trażmessa dejta 
mhux preċiża, jew ġiet trasmessa dejta 
b'mod illegali, id-destinatarju għandu jiġi 
nnotifikat mingħajr dewmien. Id-
destinatarju għandu jkollu l-obbligu li 
jirrettifika d-dejta mingħajr ebda 
dewmien skont paragrafu 1 u l-
Artikolu 15, jew li jħassarha skont l-
Artikolu 16.

Ġustifikazzjoni

It-test propost huwa bbażat fuq l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI u jistabbilixxi 
l-projbizzjoni li tiġi trasferita dejta mhux preċiża

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)



PE502.007v01-00 18/56 AD\933622MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Legalità tal-ipproċessar; limitazzjoni tal-

finijiet
1. L-ipproċessar ta’ dejta personali huwa 
legali biss jekk isir b’mod konformi mal-
prinċipji li ġejjin.
2. Id-dejta personali tista’ tinġabar mill-
awtoritajiet kompetenti fil-qafas tal-
kompiti tagħhom għall-finijiet speċifiċi, 
espliċiti u leġittimi. Finijiet leġittimi jiġu 
servuti permezz tal-ġbir tad-dejta b’mod 
partikolari jekk dan isir
(a) biex issir ħidma minn awtorità 
kompetenti, fuq il-bażi tal-liġi għall-
finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1); jew
(b) għall-konformità ma’ obbligu legali li 
l-kontrollur ikun suġġett għalih; jew
(c) biex jitħarsu l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew
(d) għall-ħarsien tal-interessi leġittimi ta’ 
persuna oħra, ħlief jekk b’mod evidenti 
jkun fl-interess leġittmu tas-suġġett tad-
dejta li l-ipproċessar tad-dejta ma jsirx;
(e) għall-prevenzjoni ta' theddida għas-
sigurtà pubblika.
3. L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għandu jissodisfa l-fini li għalih tkun 
inġabret id-dejta. Ipproċessar addizzjonali 
għal skop ieħor għandu jkun permess biss 
jekk dan
(a) iservi għal finijiet leġittimi (paragrafu 
2)
(b) ikun meħtieġ għal din il-fini l-oħra;
(c) ikun inkompatibbli mal-iskop li għalih 
id-dejta tkun inġabret;
4. Għal għanijiet storiċi, statistiċi jew 
xjentifiċi, id-dejta personali, b’devjazzjoni 
mill-paragrafu 3, tista' tkun ulterjorament 
ipproċessata, sakemm l-Istati Membri 
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jipprovdu garanziji xierqa, bħall-
anonimizzazzjoni tad-dejta.

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Karatteristiċi speċifiċi għal dejta personali 

minn Stati Membri oħra
Għal dejta personali li ġiet trasferita jew 
provduta mill-awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru ieħor, għandu jiġi osservat dan li 
ġej b'żieda mal-prinċipji ġenerali tal-
ipproċessar tad-dejta:
1. Id-dejta personali tista’ mbagħad tiġi 
mgħoddija lil korp mhux pubbliku biss, 
meta
(a) l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru li mingħandu nkisbet id-dejta tat 
il-kunsens tagħha għat-trasferiment 
f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu;
(b) l-ebda interess leġittimu speċifiku tas-
suġġett tad-dejta ma jipprevjeni t-
trażmissjoni; kif ukoll
(c) it-trasferiment f'każ partikolari lill-
awtorità kompetenti, li tibgħat id-dejta lil 
korp mhux pubbliku, huwa essenzjali:
(i) it-twettiq ta' kompitu li jkun ġie 
assenjat lilha legalment;
(ii) għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-
iżvelar jew il-prosekuzzjoni ta' reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni 
kriminali;
(iii) għall-prevenzjoni ta' theddid serju u 
immedjat għas-sigurtà pubblika, jew
(iv) għall-prevenzjoni ta' ħsara serja lid-
drittijiet ta' individwi.
L-awtorità kompetenti li tkun qed 
tittrażmetti d-dejta lil parti privata 
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għandha tinforma lil tal-aħħar bl-
għanijiet li għalihom id-dejta tista' tintuża 
b'mod esklużiv.
2. Id-dejta personali soġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7(3), 
tista’ tkun ipproċessata ulterjorment biss 
għall-finijiet li ġejjin minbarra dawk li 
għalihom tkun ġiet trażmessa:
(a) il-prevenzjoni, l-istħarriġ, l-iżvelar jew 
il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta' pieni kriminali minbarra 
dawk li għalihom tkun ġiet trażmessa jew 
provduta;
(b) proċedimenti ġudizzjarji u 
amministrattivi oħrajn relatati direttament 
mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-
iżvelar jew il-prosekuzzjoni ta' reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni 
kriminali;
(c) il-prevenzjoni ta' theddid serju u 
immedjat għas-sigurtà pubblika; jew
(d) kwalunkwe għan ieħor bil-kunsens 
biss minn qabel tal-Istat Membru li 
jittrażmetti jew bil-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, mogħti f'konformità mal-liġi 
nazzjonali.
Dan il-paragrafu għandu jkun bla ħsara 
għall-Artikolu 7(4).
3. Fejn, taħt il-liġi tal-Istat Membru li 
jittrażmetti, japplikaw restrizzjonjiet 
speċifiċi ta' pproċessar f'ċirkostanzi 
speċifiċi għal skambji ta' dejta bejn l-
awtoritajiet kompetenti fi ħdan dak l-Istat 
Membru, l-awtorita li tittrażmetti għandha 
tinforma lid-destinatarju b'tali 
restrizzjonijiet. Id-destinatarju għandu 
jiżgura li dawn ir-restrizzjonijiet ta' 
pproċessar huma sodisfatti.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni adoatta f'dan l-Artikolu tassumi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 
Qafas 2088/977/ĠAI, għall-immaniġġjar tad-dejta li toriġina minn Stati Membri oħra, u 
tipproteġi tali dejta sa ċertu punt. L-Artikolu 7a iservi wkoll biex jipproteġi l-Istat Membru li 
minnu torġina d-dejta, u b’hekk joħloq il-fiduċja meħtieġa għall-iskambju tad-dejta fl-Unjoni, 
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li dejta trasferita ma tiġix trasferita ulterjorament skont id-diskrezzjoni tal-Istat destinatarju.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c
Stabbiliment ta' skadenzi għat-tħassir u r-

reviżjoni
Għandhom jiġu stabbiliti skadenzi adatti 
għat-tħassir ta' dejta personali jew 
reviżjoni perjodika tal-ħtieġa ta' ħażna. 
Miżuri proċedurali għandhom jiżguraw li 
dawn jiġu osservati.

Ġustifikazzjoni

Is-suppliment ittieħed kelma b'kelma mill-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jipprojbixxu l-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tiżvela r-razza jew l-oriġini 
etnika, l-opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon 
jew it-twemmin, is-sħubija fi trade union, 
ta’ dejta ġenetika jew ta’ dejta dwar is-
saħħa jew il-ħajja sesswali.

L-ipproċessar ta’ dejta personali li tiżvela 
r-razza jew l-oriġini etnika, l-opinjonijiet 
politiċi, it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, 
is-sħubija fi trade union, ta’ dejta dwar is-
saħħa jew il-ħajja sesswali huwa permess 
biss jekk

2. Il-paragrafu 1 m’għandux japplika 
fejn:
(a) l-ipproċessar ikun awtorizzat b’liġi li 
tipprovdi salvagwardji xierqa;

(a) l-ipproċessar ikun assolutament 
meħtieġ u awtorizzat b’liġi li tipprovdi 
salvagwardji xierqa; jew

(b) l-ipproċessar ikun meħtieġ biex 
jipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ xi persuna oħra;

(c) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta li 
b’mod ċar tkun saret pubblika mis-suġġett 
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tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu ġie fformulat mill-ġdid skont il-mudell tal-Artikolu 6, tad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI. Anki jekk fis-sistema tiegħu mill-prinċipju ta’ projbizzjoni tal-abbozz tad-
Direttiva huwa differenti, l-ipproċessar ta’ dejta sensittiva, madankollu, jibqa' jkun 
permissibbli biss taħt kondizzjonijiet stretti. Għall-finijiet tal-importanza tat-traċċi tal-provi 
tad-DNA, tneħħiet il-projbizzjoni prinċipali ġdida stabbilita mill-Kummissjoni għall-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li
miżuri li jipproduċu effett legali ħażin 
għas-suġġett tad-dejta jew li jaffettwah 
b’mod konsiderevoli u li huma bbażati 
unikament fuq ipproċessar ta’ dejta 
personali awtomatizzat maħsub biex 
jevalwa ċerti aspetti personali relatati mas-
suġġett tad-dejta għandhom ikunu pprojbiti 
sakemm ma jkunux awtorizzati minn liġi 
li tistabbilixxi wkoll miżuri għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta.

1. Miżuri li jipproduċu effett legali ħażin 
għas-suġġett tad-dejta jew li jaffettwah 
b’mod konsiderevoli u li huma bbażati 
unikament fuq ipproċessar ta’ dejta 
personali awtomatizzat maħsub biex 
jevalwa ċerti aspetti personali relatati mas-
suġġett tad-dejta għandhom ikunu
permessi biss, jekk dawn ikunu
awtorizzati minn liġi li tistabbilixxi wkoll 
miżuri għas-salvagwardja tal-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni magħmula f'dan l-Artikolu tirreferi għall-kliem tad-Deċiżjoni Qafas 
(2008/977/ĠAI, l-Artikolu 7). It-tfassil ta’ profili jibqa’ jkun permess biss taħt kundizzjonijiet 
stretti, anke jekk dawn jiddevjaw mill-prinċipju ta’ projbizzjoni.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati mas-suġġett tad-
dejta m’għandux ikun ibbażat unikament 
fuq il-kategoriji speċjali ta’ dejta 
personali msemmija fl-Artikolu 8.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 iwwassal għal tfassil ta’ profili aktar estensiv u jkun faċli li jiġi evitat.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jieħu l-passi kollha raġonevoli 
biex ikollu politiki trasparenti u faċilment 
aċċessibbli fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali u għall-eżerċizzju tad-
drittijiet tas-suġġetti tad-dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jieħu l-passi xierqa u 
raġonevoli biex ikollu politiki trasparenti u 
faċilment aċċessibbli fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe 
komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar 
ta’ dejta personali għandha tiġi pprovduta 
mill-kontrollur lis-suġġett tad-dejta b’mod 
li tinftiehem, billi jintuża lingwaġġ ċar u 
trasparenti.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe 
komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar 
ta’ dejta personali għandha tiġi pprovduta 
mill-kontrollur lis-suġġett tad-dejta b’mod
kemm jista’ jkun li tinftiehem, billi jintuża 
lingwaġġ ċar u trasparenti.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar is-segwitu mogħti fuq talba tiegħu 
mingħajr dewmien bla bżonn.

imħassar

Emenda 36
Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-dejta personali kollha li tkun qed 
tiġi pproċessata u kwalunkwe 
informazzjoni disponibbli dwar is-sors 
tagħha

Emenda 37
Proposta għal direttiva

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) komunikazzjoni tad-dejta personali li 
tkun qed tiġi pproċessata u ta’ kull 
informazzjoni disponibbli dwar l-oriġini 
tagħha;

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan hu marbut mad-dritt tal-aċċess mis-suġġett ewlieni għalhekk għandu jiġi kkunsidrat l-
ewwel.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jirrestrinġu, b’mod sħiħ jew 

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jirrestrinġu, b’mod sħiħ jew 
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parzjali, id-dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-
dejta sakemm tali restrizzjoni sħiħa jew 
parzjali tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika, 
b’kont debitu tal-interessi leġittimi tal-
persuna kkonċernata:

parzjali, skont il-każ individwali, id-dritt 
ta’ aċċess tas-suġġett tad-dejta sal-punt u 
għall-perjodu li tali restrizzjoni sħiħa jew 
parzjali tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika, 
b’kont debitu tal-interessi leġittimi tal-
persuna kkonċernata:

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex ikun evitat preġudizzju għall-
prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(b) biex ikun evitat preġudizzju għall-
prevenzjoni tar-riskji, is-sejbien, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali;

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) biex tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet 
ta’ oħrajn.

(e) biex tipproteġi s-suġġett tad-dejta jew 
id-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn.

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
bil-liġi kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta 
li jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 1.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-rifjut tal-informazzjoni għandu dejjem jiddependi fuq każ individwali.
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Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob,
b’mod partikulari fil-każijiet imsemmija 
fl-Artikolu 13, li l-awtorità ta’ superviżjoni 
tiċċekkja l-legalità tal-ipproċessar.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob, fil-
limiti tal-Artikoli 12 u 13, li l-awtorità ta’ 
superviżjoni tiċċekkja l-legalità tal-
ipproċessar.

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jipprovdi li l-
kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar id-dritt li jitlob l-intervent tal-awtorità 
ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 1.

2. L-Istat Membru għandu jipprovdi li
meta jintalab il-kontrollur jinforma lis-
suġġett tad-dejta dwar id-dritt li jitlob l-
intervent tal-awtorità ta’ superviżjoni skont
il-paragrafu 1.

Emenda 44
Proposta għal direttiva

Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw 
jekk is-suġġett tad-dejta jistax jitlob dan 
id-dritti direttament kontra l-kontrollur 
jew permezz tal-intermedjarju tal-awtorità 
ta' superviżjoni nazzjonali kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Dan jipprovdi għal sistema ta’ talbiet indiretti għall-aċċess mis-suġġett, bl-użu tal-kliem tad-
Deċiżjoni Qafas tal-2008.
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Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur ir-rettifika ta’ dejta 
personali dwaru li ma tkunx eżatta. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jikseb il-kompletezza tad-dejta personali 
mhux kompluta, b’mod partikolari permezz 
ta’ stqarrija ta’ korrezzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb ir-
rettifika ta’ dejta personali dwaru li ma 
tkunx eżatta. Is-suġġett tad-dejta għandu 
jkollu d-dritt li jikseb il-kompletezza tad-
dejta personali mhux kompluta, b’mod 
partikolari permezz ta’ stqarrija ta’ 
korrezzjoni.

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 u paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tar-
rettifika, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u 
dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment 
quddiem l-awtorità ta' superviżjoni u li 
jitfittex rimedju ġudizzjarju.

2. L-Istati Membri għandhom
jiddeterminaw jekk is-suġġett tad-dejta 
jistax jitlob dawn id-drittijiet direttament 
fil-konfront tal-kontrollur jew mingħand
l-awtorità ta' superviżjoni kompetenti.

2a. Jekk is-suġġett tad-dejta jitlob id-
drittijiet tiegħu direttament lill-kontrollur 
u dan jirrifjuta r-rettifika jew il-
kompletezza, il-kontrollur għandu 
jinforma bil-miktub lis-suġġett tad-dejta 
dwar kwalunkwe rifjut tar-rettifika, dwar 
ir-raġunijiet għar-rifjut u dwar il-
possibbiltajiet li jitressaq ilment quddiem l-
awtorità ta' superviżjoni u li jitfittex 
rimedju ġudizzjarju.

Ġustifikazzjoni

L-arranġament dwar dan għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri.
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Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta 
personali relatata miegħu meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-
dispożizzjonijiet adottati skont l-
Artikoli 4 (a) sa (e), 7 u 8 ta’ din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta 
personali relatata miegħu meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-
dispożizzjonijiet adottati skont l-Artikoli 4, 
6, 7 u 8 ta’ din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-emenda twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni u ssaħħaħ id-drittijiet individwali.

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 u paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jwettaq it-tħassir 
mingħajr dewmien.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw jekk is-suġġett tad-dejta 
jistax jitlob dan id-dritti direttament 
kontra l-kontrollur jew permezz tal-
intermedjarju tal-awtorità ta' superviżjoni 
nazzjonali kompetenti.
2a. Jekk is-suġġett tad-dejta jitlob id-
drittijiet tiegħu direttament lill-kontrollur 
u dan jirrifjuta r-rettifika jew il-
kompletezza, dan għandu jinforma bil-
miktub lis-suġġett tad-dejta dwar 
kwalunkwe rifjut tar-rettifika, dwar ir-
raġunijiet għar-rifjut u dwar il-
possibbiltajiet li jitressaq ilment quddiem 
l-awtorità ta' superviżjoni u li jitfittex 
rimedju ġudizzjarju.
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Emenda 49
Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu 
jimmarka l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fejn:

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu 
jirrestrinġi l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fejn:

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-suġġett tad-dejta jopponi t-tħassir 
tagħha u minflok jitlob ir-restrizzjoni tal-
użu tagħha

(c) tħassir li jista' jaffettwa l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta jew is-
suġġett tad-dejta jopponi t-tħassir tagħha u 
minflok jitlob ir-restrizzjoni tal-użu tagħha.

Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punti ca sa cc (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-obbligi legali tad-dokumentazzjoni 
jew taż-żamma jeskludu t-tħassir; f'dan il-
każ, id-dejta għandha tiġi ttrattata skont l-
obbligi legali tad-dokumentazzjoni jew 
taż-żamma;
(cb) sakemm din tkun maħżuna għal 
skopijiet ta’ sigurtà tad-dejta jew ta’ 
kontroll tal-protezzjoni tad-dejta;
(cc) it-tħassir huwa teknikament possibbli 
biss b’nefqa sproporzjonalment għolja, 
pereżempju, minħabba t-tip speċifiku ta’ 
ħżin.

Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dejta restritta tista’ tintuża biss għall-
fini li għaliha t-tħassir ma sarx. Din tista’ 
wkoll tintuża sakemm dan ikun 
indispensabbli għar-rimedju tan-nuqqas 
ta’ evidenza.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-konsegwenzi legali li għandu jwassal għalihom l-imblokk.

Emenda 53
Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tat-tħassir 
jew restrizzjoni tal-ipproċessar, dwar ir-
raġunijiet għar-rifjut u dwar il-
possibbiltajiet li jitressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u li jitfittex 
rimedju ġudizzjarju.

4. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li d-
drittijiet għal informazzjoni, aċċess, 
rettifika, tħassir u restrizzjoni tal-
ipproċessar imsemmija fl-Artikoli 11 sa 16
jitwettqu skont ir-regoli nazzjonali dwar 
proċedimenti ġudizzjarji fejn id-dejta 
personali tkun qiegħda f’deċiżjoni jew 
reġistru ġudizzjarju pproċessat fil-kors ta’
investigazzjonijiet u proċedimenti 
ġudizzjarji.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li d-
drittijiet għal informazzjoni, aċċess, 
rettifika, tħassir u restrizzjoni tal-
ipproċessar imsemmija fl-Artikoli 11 sa 16
huma f’armonija mal-liġi proċedurali
nazzjonali fejn id-dejta personali tkun 
qiegħda f’deċiżjoni jew reġistru 
ġudizzjarju marbuta mat-teħid ta’
deċiżjoni minn qorti.
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu għandu jinkorpora lill-qrati kollha u mhux biss proċedimenti ġudizzjarji.

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura l-verifika tal-
effettività tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Jekk ikun 
proporzjonat, din il-verifika għandha 
titwettaq minn awdituri interni jew esterni 
indipendenti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 18(3) jitħassar mingħajr ma jiġi sostitwit, minħabba li altrimenti jista’ jinħoloq 
kaos ta’ verifiki. L-uffiċjali għall-protezzjoni tad-dejta u l-awtoritajiet superviżorji għandhom 
ikunu biżżejjed f'termini ta' garanzija tal-protezzjoni tad-dejta; Kontrolluri esterni jew interni 
addizzjonali mhumiex mixtieqa u sempliċement jikkawżaw aktar konfużjoni.

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti li 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti:

(a) li jimplimenta miżuri u proċeduri 
tekniċi u organizzattivi tal-Artikolu 27(1);
(b) li l-ipproċessar jissodisfa wkoll ir-
rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet adottati 
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skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta; kif ukoll
(c) li s-suġġett tad-dejta se jsegwi l-
istruzzjonijiet tal-kontrollur.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni magħmula f'dan l-Artikolu hija konformi mad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI, li 
jidher li m’hemm l-ebda raġuni għalhiex għandu jkun hemm devjazzjoni minnha. Parti minn 
paragrafu 1 tat-test tal-Kummissjoni saret il-punti (a) u (b) tal-emenda tal-Parlament.

Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
t-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ 
proċessur għandu jkun regolat permezz ta’ 
att legali li jżomm lill-proċessur 
responsabbli lejn il-kontrollur u li jistipula
partikolarment illi l-proċessur għandu 
jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-kontrollur, 
b’mod partikolari, meta t-trasferiment 
tad-dejta personali użata jkun ipprojbit.

2. L-ipproċessar permezz ta’ proċessur 
għandu jkun regolat permezz ta’ att legali
jew kuntratt bil-miktub, li jistipula li l-
proċessur għandu jaġixxi biss fuq 
struzzjonijiet tal-kontrollur.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni magħmula f'dan l-Artikolu hija konformi mad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI, li 
jidher li m’hemm l-ebda raġuni għalhiex għandu jkun hemm devjazzjoni minnha.

Emenda 58
Proposta għal direttiva

Artikolu 23 - paragrafu 1 u paragrafi 1a u 1b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull kontrollur u proċessur iżomm
dokumentazzjoni tas-sistemi u l-proċeduri 
kollha ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu.

1. L-awtoritajiet kompetenti kollha
għandhom iżommu dokumentazzjoni
dettaljata tas-sistemi u l-proċeduri kollha 
ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà tiegħu.
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1a. It-trażmissjonijiet ta' dejta personali 
għandhom ikunu reġistrati jew 
dokumentati għall-finijiet ta' verifika tal-
legittimità tal-ipproċessar tad-dejta, l-
awto-monitoraġġ u l-iżgurar tal-integrità 
u s-sigurtà xierqa tad-dejta.
1b. Ir-reġistrazzjonijiet u d-dokumenti li 
jirriżultaw għandhom isiru disponibbli 
lill-awtorità ta’ superviżjoni meta din 
titlobhom. L-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tuża din l-informazzjoni biss 
għall-finijiet ta' verifika tal-legittimità tal-
ipproċessar tad-dejta u l-iżgurar tal-
integrità u s-sigurtà xierqa tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI. Din l-emenda tħassar ir-
responsabbiltajiet fuq livell nazzjonali u tirreferi biss għat-trażmissjonijiet transkonfinali, li 
ma jissodisfax l-għan ta’ din id-Direttiva, iwarrabha aktar mir-Regolament u l-hekk imsejjaħ 
pakkett armonizzat kollu.  Tal-inqas l-emenda msemmija hawn fuq tiżgura xi dispożizzjoni fuq 
livell nazzjonali, għalkemm tkun mixtieqa r-riintegrazzjoni tal-oriġinal għall-armonizzazzjoni 
mar-Regolament.

Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 
jassiguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-
natura tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li 
jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-
implimentazzjoni tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jimplimenta miżuri tekniċi u 
organizzattivi għall-prevenzjoni ta’:

(a) qerda aċċidentali jew illegali,
(b) telfa aċċidentali,
(c) alterazzjoni mhux awtorizzat,
(d) żvelar jew aċċess mhux awtorizzati, 
b'mod partikolari meta l-ipproċessar 
jinvolvi trażmissjoni f’netwerk jew li ssir 
disponibbli permezz ta’ aċċess 
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awtomatizzat dirett, u
(e) kwalunkwe forma oħra tal-ipproċessar 
illegali ta' dejta personali.
Il-miżuri għandhom jassiguraw livell ta’ 
sigurtà xieraq għar-riskji rappreżentati 
mill-ipproċessar u n-natura tad-dejta li 
trid tiġi protetta, waqt li jitqiesu l-aħħar 
żviluppi u l-kost tal-implimentazzjoni 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni magħmula f'dan l-Artikolu ttieħdet mill-Artikolu 22(1) tad-Deċiżjoni Qafas.

Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat 
tad-dejta, kull Stat Membru għandu 
jipprovdi li l-kontrollur jew il-proċessur, 
wara evalwazzjoni tar-riskji, jimplimenta 
miżuri mfasslin sabiex:

2. Fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat 
tad-dejta, kull Stat Membru għandu jieħu 
miżuri xierqa sabiex:

Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jassiguraw li l-funzjonijiet tas-sistema 
jaħdmu, li s-sejbien ta’ żbalji fil-
funzjonijiet jiġi rrappurtat (affidabbiltà) u li 
d-dejta maħżuna ma tistax tiġi korrotta 
permezz ta’ funzjonament ħażin tas-
sistema (integrità).

(Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3



AD\933622MT.doc 35/56 PE502.007v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex
tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għal diversi sitwazzjonijiet, 
speċjalment standards ta’ kriptaġġ. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 57(2).

3. Fejn ikun meħtieġ, l-Istati Membri 
jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet biex
jispeċifikaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għal diversi sitwazzjonijiet, 
speċjalment standards ta’ kriptaġġ.

Emenda 63
Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
f’każ ta’ ksur tad-dejta personali, il-
kontrollur jinnotifika, mingħajr dewmien 
bla bżonn u, fejn possibbli, mhux aktar 
tard minn 24 siegħa wara li jkun sar jaf 
bih, il-ksur tad-dejta personali lill-awtorità 
ta’ superviżjoni. Il-kontrollur għandu 
jipprovdi, jekk mitlub, ġustifikazzjoni 
raġunata lill-awtorità ta’ superviżjoni
f’każijiet fejn in-notifikazzjoni ma ssirx fi 
żmien 24 siegħa.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
f’każ ta’ ksur tad-dejta personali, il-
kontrollur jinnotifika, mingħajr dewmien 
bla bżonn u wara li jkun sar jaf bih, il-ksur 
tad-dejta personali lill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Għall-ksur l-aktar serju, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinnotifika l-ksur lill-awtorità 
ta’ superviżjoni sa mhux aktar tard minn
24 siegħa wara li jkun sar jaf bih.

Ġustifikazzjoni

Hija burokrazija żejda li l-kontrolluri tad-dejta jintalbu jinnotifikaw il-ksur kollu mhux aktar 
tard minn 24 siegħa wara li jkunu saru jafu bihom, u anke li jintalbu jagħtu ġustifikazzjoni 
motivata.

Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 56 sabiex tispeċifika aktar il-

imħassar
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kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment 
tal-ksur tad-dejta msemmi fil-paragrafi 1 
u 2 u għaċ-ċirkustanzi partikolari li fihom 
kontrollur u proċessur ikunu meħtieġa 
jinnotifikaw il-ksur tad-dejta personali.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment ta’ ksur ta’ dejta huma diġà speċifikati biżżejjed fil-
paragrafu 1. Id-delega ta' setgħat leġiżlattivi proposta għandha fi kwalunkwe każ tolqot 
elementi essenzjali li ma jistgħux jiġu ddelegati u li għandhom ikunu speċifikati f'att bażiku. 
Bidla korrispondenti hija wkoll issuġġerita fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-
Dejta.

Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Konsultazzjoni minn qabel

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni 
kompetenti jkunu kkonsultati qabel l-
ipproċessar ta' dejta personali li tkun 
tagħmel parti minn sistema ġdida ta' 
arkivjar li tkun ser tinħoloq fejn:
(a) jiġu pproċessati kategoriji speċjali ta' 
dejta skont l-Artikolu 8, jew
(b) it-tip ta' pproċessar, partikolarment bl-
użu ta' teknoloġiji, mekkaniżmi jew 
proċeduri ġodda, jinvolvi riskji speċifiċi 
mod ieħor għad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, u partikolarment il-
privatezza, tas-suġġett tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Jiġi adottat it-test mill-Artikolu 23 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI. 

Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta ma 
jistax jiġi żvantaġġjat minħabba l-qadi ta' 
dmirijietu. It-tneħħija tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta mhijiex permessa 
matul l-attività tiegħu u sa sena wara t-
terminazzjoni tal-kariga tiegħu, ħlief jekk 
ma jkunx hemm fatti li jagħtu raġuni 
sinifikanti ġustifikabbli lill-kontrollur 
għat-terminazzjoni. 

Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;

(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
prevenzjoni tar-riskji, l-investigazzjoni, is-
sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali; kif ukoll

Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-
Kapitolu jiġu mħarsa mill-kontrollur u l-
proċessur.

(b) il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-
Kapitolu jiġu mħarsa. 

Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta ma tkunx teżisti deċiżjoni adottata 
skont l-Artikolu 41 tar-Regolament 
(UE) …./2012, il-Kummissjoni għandha 

2. Meta ma tkunx teżisti deċiżjoni adottata 
skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) 
…./2012, il-Kummissjoni għandha 
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tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ 
protezzjoni billi tqis l-elementi li ġejjin:

tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ 
protezzjoni billi tqis iċ-ċirkostanzi kollha, 
li huma ġeneralment importanti fit-
trasferimenti ta’ dejta jew kategoriji ta' 
trasferimenti ta’ dejta u jistgħu jiġu 
evalwati b'mod iżolat minn proċessi ta’ 
trasferiment konkreti. Il-valutazzjoni ssir 
partikolarment b’kunsiderazzjoni tal-
elementi li ġejjin 

Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, fi ħdan 
il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, li pajjiż terz jew territorju jew 
settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali
jassigura 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 57(2).

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 56 biex jissupplimentaw il-lista 
fl-Anness [x] ta' pajjiżi terzi, territorji jew 
setturi tal-ipproċessar f’pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni fis-
sens tal-paragrafu 2. Fid-determinazzjoni 
tal-livell ta' protezzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra jekk il-leġiżlazzjoni 
rilevanti fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll 
settorjali, fil-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali, 
tiggarantixxix drittijiet effettivi u 
infurzabbli li jinkludu rimedju 
amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-
suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal 
dawk is-suġġetti tad-dejta li d-dejta 
personali tagħhom tkun qed tiġi 
ttrasferita.

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura estensiva tad-determinazzjonijiet involuti, dawn imorru lil hinn minn dak 
li hu meħtieġ għal kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni, u dawn l-elementi mhux 
essenzjali għandhom għalhekk ikunu suġġett ta' delega tal-poter leġiżlattiv skont l-Artikolu 
290 TFUE. Bidla korrispondenti hija wkoll issuġġerita fir-Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Dejta. 
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Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-att ta’ implimentazzjoni għandu 
jispeċifika l-applikazzjoni ġeografika u 
settorjali tiegħu, u, fejn applikabbli, 
jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni 
msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

4. Skont l-Artikolu 340(2) TFUE u l-
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja, l-Unjoni għandha, skont il-
prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-
Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kull 
ħsara kkawżata mill-istituzzjonijiet tagħha 
fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom, inkluża 
kwalunkwe ħsara minħabba l-użu ħażin 
tad-dejta personali wara determinazzjoni 
żbaljata skont il-paragrafi 2 u 3.

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Unjoni fil-każijiet fejn determinazzjonijiet żbaljati 
huma magħmula fuq il-bażi tal-kriterji fil-paragrafi 2 u 3, barra minn hekk, għandha tkun 
espliċita.

Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi fi ħdan 
il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva li pajjiż terz jew territorju jew 
settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
ma jassigurax livell adegwat ta’ 
protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2, 
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 tkun qed tiġi 
trasferita d-dejta personali tagħhom. 

imħassar
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Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
57(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza estrema 
għall-individwi fir-rigward tad-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 57(3).

Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li meta l-Kummissjoni tiddeċiedi, skont il-
paragrafu 5, li kwalunkwe trasferiment 
ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
territorju jew settur tal-ipproċessar fi 
ħdan dak il-pajjiż terz, jew l-
organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni, għandu jkun ipprojbit, din id-
deċiżjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għat-trasferimenti skont l-
Artikolu 35(1) jew skont l-Artikolu 36. Fi 
żmien debitu, il-Kummissjoni għandha 
tidħol f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali bil-
għan li tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta 
mid-Deċiżjoni meħuda skont il-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

imħassar

Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-
applikazzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 3 u 5.

imħassar
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Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar
Trasferimenti b’salvagwardji xierqa
1. Fejn il-Kummissjoni ma teħux 
deċiżjoni skont l-Artikolu 34, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta' dejta personali lil 
riċevitur f'pajjiż terz jew f'organizzazzjoni 
internazzjonali jista' jsir fejn:
(a) jinġiebu salvagwardji xierqa fi 
strument legalment vinkolanti fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali; or
(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li jkollhom x'jaqsmu 
mat-trasferiment tad-dejta personali u 
jikkonkludi li jeżistu asalvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali.
2. Id-deċiżjoni għat-trasferimenti skont il-
paragrafu 1 (b) għandha titteħed minn 
persunal debitament awtorizzat. Dawk it-
trasferimenti jridu jiġu dokumentati u d-
dokumentazzjoni trid issir disponibbli 
għall-awtorità ta’ superviżjoni meta 
titlobha.

Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Trasferimenti b’salvagwardji xierqa

1. Fejn il-Kummissjoni ma tiħux deċiżjoni 
skont l-Artikolu 34, dejta personali tista’ 
tiġi ttrasferita lil riċevitur f'pajjiż terz jew 
f'organizzazzjoni internazzjonali, fejn:
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(a) jinġiebu salvagwardji xierqa fi 
strument legalment vinkolanti fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali;
(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li ġeneralment 
ikollhom x'jaqsmu mat-trasferiment tad-
dejta personali (l-Artikolu 34(2)) u 
jikkonkludi li jeżistu salvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali, jew
(c) it-trasferiment tad-dejta personali 
anke wara li l-Kummissjoni tistabbilixxi li 
m’hemmx livell adegwat ta' protezzjoni 
huwa ammissibbli f’każ speċifiku (l-
Artikolu 36). 

Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 35b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35b
Trasferiment ta’ dejta personali li toriġina 

minn Stati Membri oħra
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull trasferiment minn awtoritajiet 
kompetenti ta’ dejta personali li tiġi 
trażmessa jew ipprovduta mill-awtoritajiet 
responsabbli ta’ Stat Membru ieħor, 
inkluż trasferiment ulterjuri ′l quddiem lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali, jista' jseħħ biss jekk:
(a) ir-riċevitur fil-pajjiż terz jew il-korp 
internazzjonali destinatarju huwa 
responsabbli għall-prevenzjoni ta’ riskju 
jew l-investigazzjoni, l-iżvelar jew il-
prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta' pieni kriminali;
(b) l-Istat Membru li jkun ittrasferixxa d-
dejta ta l-kunsens tiegħu għat-
trasferiment f'konformità mal-liġi 
nazzjonali tiegħu, u
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(c) fil-każijiet koperti mill-paragrafu 3 tal-
Artikolu 34(a) u l-Artikolu 35(b) u (c), l-
Istat Membru minn fejn ġiet trasferita d-
dejta jqis ukoll li, f’konformità mal-liġi 
nazzjonali tiegħu, jeżistu salvagwardji 
xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
trasferita. 
2. It-trasferiment ′il quddiem mingħajr il-
kunsens minn qabel skont il-paragrafu 
1(b) għandu jkun permess biss jekk it-
trasferiment tad-dejta jkun essenzjali 
għall-prevenzjoni ta' theddida immedjata 
u serja għas-sigurtà pubblika ta' Stat 
Membru jew Stat terz jew għall-interessi 
essenzjali ta' Stat Membru u l-kunsens 
minn qabel ma jkunx jista' jinkiseb fil-
ħin. L-awtorità responsabbli għall-għoti 
ta' kunsens għandha tkun infurmata 
mingħajr dewmien.
3. B’deroga mill-paragrafu 1(c), it-
trasferiment ′il quddiem tad-dejta 
personali jista’ jseħħ jekk il-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru li 
jittrasferixxi d-dejta tipprovdi għal dan 
abbażi ta’:
(a) l-interessi kostrinġenti u leġittimi tas-
suġġett tad-dejta jew
(b) abbażi tal-interessi leġittimi prevalenti, 
speċjalment l-interessi pubbliċi 
importanti.
4. Dejta personali tista' tingħata lil 
partijiet privati biss skont il-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 
tal-Artikoli 7(a) u 7(b).

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 35b jikkorrispondi mal-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni ta’ Qafas 2088/977/ĠAI; dan 
idaħħal regoli speċjali dwar il-ġestjoni ta’ dejta minn Stati Membri oħra u jipprovdilhom 
protezzjoni speċjali. Din id-dispożizzjoni sservi biex tipproteġi lill-Istat Membru li minnha 
toriġina d-dejta u b’hekk toħloq il-kunfidenza meħtieġa għad-dejta interna tal-Unjoni fuq il-
bażi li d-dejta trażmessa ma tkunx ipproċessata aktar minn stati ospitanti kif jagħżlu huma.
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Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar
Derogi

B’deroga għall-Artikoli 34 u 35, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
jista’ jsir biss bil-kundizzjoni li:
(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew ta’ persuna oħra;
(b) it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex 
jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi 
tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat 
Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-
dejta personali tipprovdi dan; or
(c) it-trasferiment tad-dejta jkun 
essenzjali għall-prevenzjoni ta’ theddida 
immedjata u serja għas-sigurtà pubblika 
ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż terz; or
(d) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali; or
(e) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew 
id-difiża ta’ talbiet legali relatati mal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali 
speċifiku jew l-eżekuzzjoni ta’ piena 
kriminali speċifika.

Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Eċċezzjonijiet fit-trasferiment ta’ dejta 

wara l-kunsiderazzjoni tal-interessi f'każ 
individwali konkret

1. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina skont 
l-Artikolu 34(5), li ma jeżistix livell 
adegwat ta’ protezzjoni, dejta personali 
ma tistax tiġi trasferita lejn il-pajjiż terz 
jew territorju jew settur tal-ipproċessar 
f'dak il-pajjiż terz, jew lill-organizzazzjoni 
internazzjonali konċernata jekk, fil-każ 
inkwistjoni, l-interessi leġittimi tas-suġġett 
tad-dejta li jipprevjenu kwalunkwe 
trasferiment simili jkunu akbar mill-
interess pubbliku fit-trasferiment ta’ dejta 
simili
2. L-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni 
fis-seħħ fil-każ inkwistjoni għandha tkun 
waħda mill-fatturi li titqies meta jitqabblu 
l-merti tal-interessi konkorrenti involuti. 
L-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-livell 
ta’ protezzjoni fil-każ inkwistjoni għandha 
tqis b'mod partikolari ċ-ċirkostanzi tat-
trasferiment propost ta’ dejta, inkluż l-
aktar
(a) in-natura tad-dejta li għandha tiġi 
trasferita,
(b) l-għan(ijiet) tat-trasferiment tagħha, u
(c) it-tul ta' żmien ta' pproċessar ippjanat 
fil-pajjiż terz.
3. B’deroga mill-Artikoli 1 u 35, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu li trasferiment 
ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jsir 
biss bil-kundizzjoni li:
(a) it-trasferiment huwa meħtieġ għas-
salvagwardja tal-interessi vitali u leġittimi 
tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, 
partikolarment f’termini tas-sigurezza u l-
benesseri fiżiċi tagħhom;
(b) it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex 
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jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi 
tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat 
Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-
dejta personali tipprovdi dan; jew
(c) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, 
sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali; jew
(d) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew 
id-difiża ta’ talbiet legali relatati mal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali 
speċifiku jew l-eżekuzzjoni ta’ piena 
kriminali speċifika. 
4. F’każijiet individwali jista’ jeżisti 
standard adegwat ta’ protezzjoni jekk il-
pajjiż terz jew territorju, settur tal-
ipproċessar jew korp interstatali jew 
sovranazzjonali f’dak il-pajjiż terz, jew l-
organizzazzjoni internazzjonali, 
jiggarantixxu li d-dejta trasferita tirċievi 
livell adegwat ta’ protezzjoni. 

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni l-ġdida tal-Artikolu 36 issegwi l-loġika tal-Artikoli 34 u 35. F'każijiet 
individwali strettament limitati, għandu jkun possibbli li d-dejta tiġi trasferita - taħt 
kundizzjonijiet stretti ħafna - lil pajjiżi terzi li l-istandards ta’ protezzjoni tad-dejta tagħhom 
huma meqjusa inadegwati biex jissalvagwardjaw interessi tal-akbar importanza, pereżempju 
l-ħajja u l-integrità tal-persuna.

Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma lir-riċevitur tad-dejta 
personali bi kwalunkwe restrizzjonijiet fuq 
l-ipproċessar u jieħu l-passi kollha 
raġonevoli biex jassigura li dawn ir-
restrizzjonijiet jiġu rrispettati.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma lir-riċevitur tad-dejta 
personali bi kwalunkwe restrizzjonijiet fuq 
l-ipproċessar u jieħu l-passi kollha 
raġonevoli biex jassigura li dawn ir-
restrizzjonijiet jiġu rrispettati. L-ewwel 
sentenza għandha tapplika ukoll għal kull 



AD\933622MT.doc 47/56 PE502.007v01-00

MT

restrizzjoni fuq l-ipproċessar li magħha l-
kontrollur għandu jikkonforma skont il-
paragrafu 3 tal-Artikolu 7(a).

Ġustifikazzjoni

Meta d-dejta tiġi ttrasferita fl-UE, il-limitazzjonijiet tal-ipproċessar nazzjonali japplikaw 
saħansitra iktar, anki jekk din id-dejta mbagħad terġa’ tiġi mgħoddija lil pajjiż terz. 
Altrimenti, ma jkunx hemm il-kunfidenza għall-iskambju tad-dejta intern fl-UE.

Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa 
sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ pajjiżi terzi 
jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta 
l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn 
jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-Artikolu 34(3).

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa,
fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta 
l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn 
jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-Artikolu 34(3). B’hekk, il-
Kummissjoni tirrispetta u tissalvagwardja 
l-kompetenzi tal-Istati Membri u l-miżuri 
legali jew reali li ttieħdu fl-eżerċizzju ta’ 
dawn il-kompetenzi.

Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiskadi t-terminu tal-ħatra jew il-
membru jirriżenja, il-membru għandu 
jkompli jeżerċita d-dmirijiet tiegħu 
sakemm jinħatar membru ġdid.

5. Meta jiskadi t-terminu tal-ħatra jew il-
membru jirriżenja, il-membru għandu, jekk 
jintalab hekk, ikompli jeżerċita d-dmirijiet 
tiegħu sakemm jinħatar membru ġdid.

Ġustifikazzjoni

Preċiżament fil-każ ta’ tkeċċija minħabba mġiba ħażina serja, il-kontinwazzjoni 
inkondizzjonata tal-attività tkun projbittiva sakemm jinħatar suċċessur. Għalhekk, 
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kontinwazzjoni tal-attività sseħħ “meta tintalab”.

Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni teżerċita, fit-
territorju tal-Istat Membru tagħha stess, is-
setgħat mogħtija lilha skont din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni teżerċita, fit-
territorju tal-Istat Membru tagħha stess, 
mill-inqas is-setgħat mogħtija lilha skont 
din id-Direttiva.

Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tissorvelja u tassigura l-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
tagħha;

(a) tissorvelja u tassigura l-applikazzjoni,
mill-inqas, tad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva u l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tagħha;

Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta, jew minn 
assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dak is-
suġġett u li għandha mandat xieraq 
mingħandhom skont l-Artikolu 50, 
tinvestiga, safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u 
tinforma lis-suġġett tad-dejta jew lill-
assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-
ilment fi żmien raġonevoli, b’mod 
partikolari meta tkun meħtieġa aktar 
investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’xi 
awtorità ta’ superviżjoni oħra;

(b) tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta, tinvestiga, sa 
fejn ikun xieraq, il-kwistjoni u tinforma lis-
suġġett tad-dejta dwar il-progress u l-eżitu 
tal-ilment fi żmien raġonevoli, b’mod 
partikolari meta tkun meħtieġa aktar 
investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ xi 
awtorità ta’ superviżjoni oħra;
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Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali għat-tħassir tad-dritt dwar azzjoni kollettiva fl-Artikolu 50.

Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ 
lment, jew fuq talba ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett 
tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-
dejta jkun indirizza lment, dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

(e) twettaq investigazzjonijiet fuq il-bażi 
ta’ lment, jew fuq talba ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett 
tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-
dejta jkun indirizza lment, dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli; l-
awtorità ta’ superviżjoni tista’ twettaq 
dawn l-investigazzjonijiet fuq inizjattiva 
tagħha stess, fil-limiti tal-liġi nazzjonali; 

Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-setgħa li tidħol fi proċedimenti legali 
meta d-dispożizzjonijiet adottati bis-saħħa 
ta’ din id-Direttiva ikunu nkisru jew li 
tressaq dan il-ksur għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet ġudizzjarji.

(c) is-setgħa li tidħol fi proċedimenti legali 
meta d-dispożizzjonijiet adottati bis-saħħa 
ta’ din id-Direttiva ikunu nkisru jew li 
tressaq dan il-ksur għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet ġudizzjarji. Deċiżjonijiet mill-
awtorità ta' superviżjoni li jagħtu lok għal 
ilmenti jistgħu jiġu appellati fil-qrati.

Ġustifikazzjoni

Teżisti l-possibilità li jinbdew proċeduri legali kontra deċiżjonijiet li jikkawżaw preġudizzju. 
Id-drittijiet tal-proċeduri legali inklużi huma evidenti, il-formulazzjoni ttieħdet testwalment 
mill-Artikolu 25(2) l-ittra c tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.
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Emenda 88
Proposta għal direttiva

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jagħti parir lill-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe kwistjoni relatata mal-
protezzjoni ta’ dejta personali fl-Unjoni, 
inkluż dwar kwalunkwe emenda proposta 
għal din id-Direttiva;

(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;

Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż 
id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għad-dritt ta’ kull persuna fiżika 
għal rimedju ġudizzjarju jekk din tħoss li 
d-drittijiet tagħha stabbiliti fid-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva ġew miksura b’riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta personali tagħha 
f’nuqqas ta’ konformità ma’ dawn id-
dispożizzjonijiet.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż 
id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għad-dritt ta’ kull persuna fiżika 
għal rimedju ġudizzjarju jekk id-drittijiet
tagħha stabbiliti fid-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva ġew miksura 
b’riżultat tal-ipproċessar tad-dejta personali 
tagħha f’nuqqas ta’ konformità ma’ dawn 
id-dispożizzjonijiet.

Emenda 90
Proposta għal direttiva

Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
persuna li tkun sofriet ħsara minħabba 
operazzjoni ta’ pproċessar illegali jew 
azzjoni li ma tkunx kompatibbli mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
persuna li tkun sofriet ħsara minħabba 
operazzjoni ta’ pproċessar illegali jew 
azzjoni li ma tkunx kompatibbli mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
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Direttiva, għandha jkollha d-dritt li tirċievi 
kumpens mill-kontrollur jew il-proċessur 
għall-ħsara li tkun sofriet.

Direttiva, għandha jkollha d-dritt li tirċievi 
kumpens mill-kontrollur jew il-proċessur 
għall-ħsara li tkun sofriet skont il-liġi 
nazzjonali.

Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a.  Fejn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru tkun ittrasferixxiet dejta 
personali, id-destinatarju ma jistax, fil-
kuntest tar-responsabbiltà tiegħu vis-à-vis 
l-parti milquta b'mod konformi mal-liġi 
nazzjonali, isemmi bħala difiża li d-dejta 
ttrasferita ma kinitx eżatta. Jekk id-
destinatarju jħallas kumpens għal dannu 
kkaġunat bl-użu ta' dejta mhux 
ittrasferita korrettament, l-awtorità 
kompetenti li tittrasferixxi għandha 
tirrifondi lid-destinatarju l-ammont 
imħallas f'danni, b'kont meħud ta' 
kwalunkwe żball li jista' jkun hemm min-
naħa tad-destinatarju

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 19(1) u (2) mid-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI

Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għal ksur 
tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jassiguraw li jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
xierqa sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni 
sħiħa tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, u għandhom b’mod partikolari
jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni 
applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jassiguraw li jiġu implimentati. Il-pieni 
previsti jridu jkunu effettivi, proporzjonati 
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u dissważivi.

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 24 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 28(5) għandha tiġi konferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 34(3) għandha tiġi konferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali minħabba t-tħassir tad-delega fl-Artikolu 28(5) u l-bidla mill-
implimentazzjoni għall-atti delegati fl-Artikolu 34(3).

Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 28(5) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha 
tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Hija m’għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ xi atti delegati li diġà 
jkunu fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 34(3) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha 
tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Hija m’għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ xi atti delegati li diġà 
jkunu fis-seħħ.
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Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali minħabba t-tħassir tad-delega fl-Artikolu 28(5) u l-bidla mill-
implimentazzjoni għall-atti delegati fl-Artikolu 34(3).

Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 28(5) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 34(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali minħabba t-tħassir tad-delega fl-Artikolu 28(5) u l-bidla mill-
implimentazzjoni għall-atti delegati fl-Artikolu 34(3).

Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali minħabba l-bidliet magħmula fl-Artikolu 34(5).
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Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-
Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva għandhom jiġu emendati, fejn 
ikun meħtieġ, fi żmien ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

1. Il-ftehimiet internazzjonali konklużi 
mill-Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu 
emendati, fejn ikun meħtieġ, fi żmien 
għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva ħlief jekk dawn ikunu f’kull 
każ soġġetti għal kontrolli separati. 

2. Minkejja l-paragrafu 1, ir-Regolamenti 
tal-Artikolu 36 f'każ ta' deċiżjoni dwar l-
adegwatezza negattiva japplikaw 
b'analoġija l-ftehimiet internazzjonali 
konklużi qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Abbażi tad-diversità u l-kumplessità tal-ftehim internazzjonali eżistenti, perijodu ta' 
adattament ta' ħames snin huwa qasir wisq. Il-kontenut tar-Regolament tal-Artikolu 36 jista' 
japplika mhux biss bejn l-Istati Membri iżda wkoll japplika b'mod analogu għall-ftehimiet 
internazzjonali eżistenti.

Emenda 98
Proposta għal direttiva
Anness [x] (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness [x]
Lista tal-pajjiżi terzi, territorji jew setturi 

tal-ipproċessar f’pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 

jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni fis-
sens tal-Artikolu 34(2)

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali minħabba l-bidliet magħmula fl-Artikolu 34.
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