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Emenda 351
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta
(Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta 
Ġenerali)

dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta
(Direttiva dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta 
Ġenerali)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 352
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta  
tfittex li tarmonizza l-protezzjoni ta’
drittijiet u libertajiet fundamentali ta’
persuni fiżiċi fir-rigward tal-attivitajiet ta’
pproċessar u tiggarantixxi l-fluss liberu
tad-dejta personali bejn l-Istati Membri.

(3) Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta  
tfittex li tarmonizza l-protezzjoni ta’
drittijiet u libertajiet fundamentali ta’
persuni fiżiċi fir-rigward tal-attivitajiet ta’
pproċessar u tiggarantixxi l-iskambju 
transkonfinali tad-dejta personali bejn l-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 354
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-integrazzjoni ekonomika u soċjali li 
rriżultat mill-funzjonament tas-suq intern 
wasslet għal żieda sostanzjali fi flussi 
transkonfinali. L-iskambju ta’ dejta bejn 
atturi ekonomiċi u soċjali, pubbliċi u 
privati fl-Unjoni żdied. L-awtoritajiet 
nazzjonali fl-Istati Membri qegħdin 
jintalbu mil-liġi tal-Unjoni sabiex 
jikkooperaw u jiskambjaw dejta personali 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet 

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

tagħhom jew iwettqu kompiti f’isem 
awtorità fi Stat Membru ieħor. L-Istati 
Membri għandhom l-obbligu pożittiv 
skont il-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali (ECHR), li 
jiżguraw li flussi ta’ dejta bħal dawn jiġu 
regolati kif xieraq u li jikkonformaw 
kemm is-setturi pubbliċi kif ukoll dawk 
privati mal-Konvenzjoni Nru 108 tal-
Kunsill tal-Ewropa li tapplika kemm għal 
attivitajiet pubbliċi kif ukoll privati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B’din l-emenda, ssir referenza għall-Konvenzjoni Nru 108 tal-Kunsill tal-Ewropa. Fil-fatt, 
din hija żieda mal-Emenda Nru 1 ta’ M. Albrecht.

Emenda 355
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u l-
globalizzazzjoni ġabu sfidi ġodda għall-
protezzjoni tad-dejta personali. L-iskala ta’
qsim u ġbir tad-dejta żdiedet b’mod 
impressjonanti. It-teknoloġija tippermetti 
kemm lil kumpaniji privati kif ukoll lil 
awtoritajiet pubbliċi li jagħmlu użu minn 
dejta personali fuq skala mingħajr 
preċedenti sabiex iwettqu l-attivitajiet
tagħhom. L-individwi qegħdin dejjem aktar 
jagħmlu l-informazzjoni personali 
disponibbli pubblikament u globalment. It-
teknoloġija bidlet kemm l-ekonomija kif 
ukoll il-ħajja soċjali, u teħtieġ li tiffaċilita 
aktar il-fluss liberu tad-dejta fl-Unjoni u t-
trasferiment lejn pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt 
li tassigura livell għoli ta’ protezzjoni tad-

(5) L-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u l-
globalizzazzjoni ġabu sfidi ġodda għall-
protezzjoni tad-dejta personali. L-iskala ta’
qsim u ġbir tad-dejta żdiedet b’mod 
impressjonanti. It-teknoloġija tippermetti 
kemm lil kumpaniji privati kif ukoll lil 
awtoritajiet pubbliċi li jagħmlu użu minn 
dejta personali fuq skala mingħajr 
preċedenti sabiex iwettqu l-attivitajiet 
tagħhom. L-individwi qegħdin dejjem aktar 
jagħmlu l-informazzjoni personali 
disponibbli pubblikament u globalment. It-
teknoloġija bidlet kemm l-ekonomija kif 
ukoll il-ħajja soċjali, u teħtieġ salvagwardji 
legali mtejba li jiffaċilitaw il-fluss liberu 
tad-dejta fi ħdan l-Unjoni, fl-Unjoni u t-
trasferiment lejn pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt 
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dejta personali. li tassigura livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dejta personali.

Or. en

Emenda 356
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Dawn l-iżviluppi jeħtieġu l-bini ta’
qafas ta’ protezzjoni tad-dejta b’saħħtu u 
aktar koerenti fl-Unjoni, appoġġjat minn 
infurzar qawwi, minħabba l-importanza li 
tinħoloq il-fiduċja li tippermetti lill-
ekonomija diġitali tiżviluppa fis-suq intern. 
L-individwi għandu jkollhom il-kontroll 
tad-dejta personali tagħhom u ċ-ċertezza 
legali u prattika għall-individwi, għall-
operaturi ekonomiċi u għall-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tissaħħaħ. Fl-istess ħin, 
ir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta 
m’għandhomx idgħajfu l-kompetittività, l-
innovazzjoni u t-teknoloġija l-ġdida.

Or. en

Emenda 357
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Emenda 358
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex ikun żgurat livell konsistenti 
ta’ protezzjoni għall-individwi fl-Unjoni 
kollha u sabiex ma jkunx hemm diverġenzi 
li jfixklu l-moviment liberu tad-dejta fis-

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

suq intern, hemm bżonn ta’ Regolament li 
jipprovdi ċertezza legali u trasparenza 
għall-operaturi ekonomiċi, inklużi l-
mikroimpriżi, l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs 
medju, u biex jipprovdi l-individwi fl-Istati 
Membri kollha bl-istess livell ta’ drittijiet 
infurzabbli bil-liġi u obbligi u 
responsabbiltajiet għall-kontrolluri u għall-
proċessuri, sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
konsistenti tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, u sanzjonijiet ugwali fl-Istati 
Membri kollha kif ukoll kooperazzjoni 
effettiva mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
tal-Istati Membri differenti. Il-livell ta’
protezzjoni ta’ dejta personali u l-miżuri li 
jridu jittieħdu mill-kontrollur jew il-
proċessur m’għandhomx ikunu 
dipendenti fuq id-daqs tal-impriża li qed 
tipproċessa d-dejta personali, iżda fuq ir-
riskju li jinħoloq minn dan l-ipproċessar. 
Madankollu, il-korpi u l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni, l-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’
superviżjoni tagħhom huma mħeġġa biex 
jieħdu kont tal-bżonnijiet speċifiċi ta’
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju fl-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Il-kunċett ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju għandu jiġi 
bbażat fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 
rigward id-definizzjoni ta’ mikroimpriżi, 
impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda titkellem waħedha. Taqbel mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Meta jiġi applikat 
ir-Regolament, għandhom jitqiesu l-bżonnijiet speċjali tal-SMEs, mhux ir-Regolament innifsu.

Emenda 359
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali. Fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-
impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, 
inkluż l-isem u l-forma tal-persuna 
ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna 
ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandhiex tintalab minn 
kwalunkwe persuna. Dan għandu japplika 
wkoll fejn l-isem tal-persuna ġuridika jkun 
fih l-ismijiet ta’ persuna fiżika waħda jew 
aktar.

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali. Fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u l-impriżi, inkluż l-isem u 
l-forma tal-persuna ġuridika u d-dettalji ta’
kuntatt tal-persuna ġuridika, il-protezzjoni 
ta’ dan ir-Regolament m’għandhiex 
tintalab minn kwalunkwe persuna. Dan 
għandu japplika wkoll fejn l-isem tal-
persuna ġuridika jkun fih l-ismijiet ta’
persuna fiżika waħda jew aktar.

Or. en

Emenda 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali. Fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-
impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, 
inkluż l-isem u l-forma tal-persuna 
ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna 
ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandhiex tintalab minn 
kwalunkwe persuna. Dan għandu japplika 
wkoll fejn l-isem tal-persuna ġuridika jkun 
fih l-ismijiet ta’ persuna fiżika waħda jew 

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali, ħlief dawk 
li qed isegwu attività ekonomika, li 
tidentifikahom fis-suq. Fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-
impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, 
inkluż l-isem u l-forma tal-persuna 
ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna 
ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandhiex tintalab minn 
kwalunkwe persuna. Dan għandu japplika 
wkoll fejn l-isem tal-persuna ġuridika jkun 
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aktar. fih l-ismijiet ta’ persuna fiżika waħda jew 
aktar.

Or. en

Emenda 361
Salvatore Iacolino

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali. Fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u b’mod partikolari l-
impriżi stabbiliti bħala persuni ġuridiċi, 
inkluż l-isem u l-forma tal-persuna 
ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna 
ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandhiex tintalab minn 
kwalunkwe persuna. Dan għandu japplika 
wkoll fejn l-isem tal-persuna ġuridika
jkun fih l-ismijiet ta’ persuna fiżika waħda 
jew aktar.

(12) Il-protezzjoni mogħtija minn dan ir-
Regolament tirrigwarda lill-persuni fiżiċi, 
tkun xi tkun in-nazzjonalità jew il-post ta’
residenza tagħhom, fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali. Fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta li jikkonċerna l-
persuni ġuridiċi u l-impriżi skont l-
Artikolu 4(15) ta’ dan ir-Regolament, 
inkluż l-isem u l-forma tal-persuna 
ġuridika u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna 
ġuridika, il-protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament m’għandhiex tintalab minn 
kwalunkwe persuna. Dan għandu japplika 
wkoll fejn l-isem tal-impriża jkun fih l-
ismijiet ta’ persuna fiżika waħda jew aktar.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati interpretazzjonijiet differenti, għandha tiġi allinjata mill-ġdid il-Premessa 12 
fl-Artikolu 4(15) ta’ dan ir-Regolament, fejn hemm referenza għal persuni li jidħlu f’attività 
ekonomika minħabba li dan għandu jkun l-element rilevanti għall-finijiet tal-esklużjoni, mhux 
il-forma tal-persuna ġuridika.

Emenda 362
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni,
u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-dejta
personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, li huma 
soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 
45/2001 , jew l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-Istati Membri meta jitwettqu 
attivitajiet fir-rigward tal-politika estera u 
ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni.

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, 
jew l-ipproċessar tad-dejta personali mill-
Istati Membri meta jitwettqu attivitajiet fir-
rigward tal-politika estera u ta’ sigurtà 
komuni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 363
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, 
u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, li huma 
soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 
45/2001 , jew l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-Istati Membri meta jitwettqu 
attivitajiet fir-rigward tal-politika estera u 
ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni.

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, 
u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, li huma 
soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 
45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-movement liberu ta’ dak id-data, 
jew l-ipproċessar tad-dejta personali mill-
Istati Membri meta jitwettqu attivitajiet fir-
rigward tal-politika estera u ta’ sigurtà 
komuni tal-Unjoni. Sabiex jiġi żgurat 
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qafas koerenti ta’ protezzjoni tad-dejta fl-
Unjoni kollha, ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 għandu 
jinġieb f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, 
u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni, li huma 
soġġetti għar-Regolament (KE) Nru
45/2001 , jew l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-Istati Membri meta 
jitwettqu attivitajiet fir-rigward tal-politika 
estera u ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni.

(14) Dan ir-Regolament la jindirizza 
kwistjonijiet ta’ protezzjoni ta’ libertajiet u 
drittijiet fundamentali jew il-fluss ħieles ta’
dejta relatata ma’ attivitajiet li jaqgħu barra 
l-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, 
u lanqas ikopri l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-Istati Membri meta jitwettqu 
attivitajiet fir-rigward tal-politika estera u 
ta’ sigurtà komuni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 365
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet tal-kamp tal-applikazzjoni 
materjali ta’ dan ir-Regolament, dan ir-
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Regolament għandu japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali mill-
awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi għall-għan tal-
ġbir tal-intelliġenza u s-sorveljanza fi 
ħdan it-territorju taż-ŻEE permezz ta’
ġurisdizzjoni  ekstraterritorjali.

Or. en

Emenda 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-ipproċessar ta’ dejta
personali minn persuna fiżika, li hija 
esklussivament personali jew domestika, 
bħall-korrispondenza u l-pussess ta’
indirizzi jew bejgħ privat u mingħajr l-
ebda rabta ma’ attività professjonali jew 
kummerċjali, irrispettivament min-numru 
ta’ persuni li għalihom issir disponibbli d-
dejta.

Or. en

Emenda 367
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-ipproċessar ta-dejta

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

personali minn persuna fiżika, li hija 
esklussivament personali jew domestika, 
bħall-korrispondenza u l-pussess ta’
indirizzi, u mingħajr l-ebda interess bi 
qligħ u b’hekk mingħajr l-ebda rabta ma’
attività professjonali jew kummerċjali. Din
l-eżenzjoni m’għandhiex tapplika għal 
dawn l-attivitajiet domestiċi jew personali, 
fejn il-persuna fiżika tagħmel id-dejta 
personali ta’ persuni fiżiċi oħra 
aċċessibbli għal numru indefinit ta’
individwi. L-eżenzjoni m’għandhiex 
tapplika wkoll għal kontrolluri u proċessuri 
li jipprovdu l-mezzi għall-ipproċessar tad-
dejta personali għal dawn l-attivitajiet 
domestiċi jew personali.

Or. en

Emenda 368
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-ipproċessar ta’ dejta
personali minn persuna fiżika, li hija 
esklussivament personali jew domestika, 
bħall-korrispondenza, indipendentement 
mill-mezz użat, u l-pussess ta’ indirizzi, u 
mingħajr l-ebda interess bi qligħ u b’hekk 
mingħajr l-ebda rabta ma’ attività 
professjonali jew kummerċjali. In-natura 
tad-dejta pproċessata, l-għan tal-
ipproċessar u n-numru ta’ persuni li ssir 
disponibbli d-dejta lilhom għandhom jiġu 
kkunsidrati sabiex jiġi determinat jekk l-
ipproċessar jaqax taħt din l-eżenzjoni, 
filwaqt illi jitqiesu wkoll l-iżviluppi 
teknoloġiċi u l-medja l-ġdida. L-eżenzjoni
m’għandhiex tapplika wkoll għal 
kontrolluri u proċessuri li jipprovdu l-
mezzi għall-ipproċessar tad-dejta personali 
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għal dawn l-attivitajiet domestiċi jew 
personali.

Or. en

Emenda 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Dan ir-Regolament m’għandux 
japplika għall-ipproċessar ta’ dejta
personali minn kontrolluri jew proċessuri 
li huma persuna fiżika, meta l-ipproċessar 
tad-dejta isir għal kwistjonijiet li huma 
purament personali jew domestiċi li jkunu 
ġew żvelati lilhom mis-suġġett tad-dejta 
nnifsu jew li jkunu rċevew b’mod legali. 
L-eżenzjoni m’għandhiex tapplika fejn l-
ipproċessar tad-dejta personali jsir bħala 
segwitu ta’ objettiv professjonali jew 
kummerċjali. Barra minn hekk, għandha 
titqies in-natura tad-dejta personali 
pproċessata u jekk tkunx disponibbli għal
numru indefinit ta’ persuni fid-
determinazzjoni dwar jekk l-ipproċessar 
jaqax fi ħdan l-eżenzjoni. L-eżenzjoni 
m’għandhiex tapplika għal kontrolluri u 
proċessuri li jipprovdu l-mezzi għall-
ipproċessar tad-dejta personali għal dawn l-
attivitajiet domestiċi jew personali.

Or. en

Emenda 370
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Dan ir-Regolament m’ghandux 
japplika għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali minn impriżi żgħar li qed jużaw 
dejta personali esklusssivament għan-
negozju tagħhom stess bħal offerti u 
fatturi. Jekk ma jkun hemm l-ebda riskju 
għad-dejta personali pproċessata li ħadd 
ħlief l-impriża stess ma jkun qed 
jamministra, ma hemm l-ebda ħtieġa għal 
protezzjoni addizzjonali oħra għajr li d-
dejta tiġi assigurata għall-aċċess. Din l-
eżenzjoni m’għandhiex tapplika għall-
Artikoli 15, 16 u 17.

Or. en

Emenda 371
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali minn 
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’
prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment liberu ta’ din id-dejta, hija 
soġġetta ta’ strument legali speċifiku fil-
livell tal-Unjoni. Għalhekk, dan ir-
Regolament m’għandux japplika għall-
attivitajiet ta’ pproċessar għal dawk il-
finijiet. Madanakollu, d-dejta proċessata 
mill-awtoritajiet pubbliċi taħt dan ir-
Regolament meta tintuża għall-finijiet ta’
prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali għandha 
tkun gvernata mill-istrument legali aktar 
speċifiku fil-livell tal-Unjoni (id-Direttiva 

(16) Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali minn 
awtoritajiet pubbliċi kompetenti għall-
finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, 
sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, u l-moviment liberu ta’ din id-
dejta, hija soġġetta ta’ strument legali 
speċifiku fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk, 
dan ir-Regolament m’għandux japplika 
għall-attivitajiet ta’ pproċessar għal dawk 
il-finijiet. Madanakollu, d-dejta proċessata 
mill-awtoritajiet pubbliċi taħt dan ir-
Regolament meta tintuża għall-finijiet ta’
prevenzjoni, investigazzjoni, detezzjoni 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali għandha 
tkun gvernata mill-istrument legali aktar 
speċifiku fil-livell tal-Unjoni (id-Direttiva 
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XX/YYY). XX/YYY).

Or. en

Emenda 372
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) Dan ir-Regolament għandu jkun 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni 
tar-regoli dwar ir-responsabbiltà ta’
fornituri ta’ servizzi intermedjarji fl-
Artikoli 12 sa 15 tad-Direttiva 
2000/31/KE.

Or. en

Emenda 373
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi 
meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku 
għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-
Regolament.

(18) Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi 
meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku 
għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-
Regolament. Dejta personali f’dokumenti 
miżmuma minn awtorità pubblika jew 
korp pubbliku tista’ tiġi żvelata minn din 
l-awtorità jew dan il-korp skont il-liġi tal-
Unjoni jew tal-Istat Membru dwar aċċess
pubbliku għal dokumenti, sabiex 
tingħaqad il-protezzjoni ta’ dejta 
personali mal-prinċipju ta’ aċċess 
pubbliku għal dokumenti uffiċjali.
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Or. en

Emenda 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi 
meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku 
għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-
Regolament.

(18) Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi 
meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku 
għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-
Regolament. Dejta personali f’dokumenti 
miżmuma minn awtorità pubblika jew 
korp pubbliku tista’ tiġi żvelata minn din 
l-awtorità jew dan il-korp skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li tirregola 
lil dik l-awtorità pubblika jew dak il-korp 
pubbliku. Tali leġiżlazzjoni għandha 
tgħaqqad id-dritt għall-protezzjoni ta’
dejta personali mal-prinċipju ta’ aċċess 
pubbliku għal dokumenti uffiċjali.

Or. en

Emenda 375
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Kull ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur jew proċessur fl-Unjoni għandu 
jsir skont dan ir-Regolament, 
irrispettivament minn jekk l-ipproċessar 
innifsu jseħħx fl-Unjoni jew le. L-
istabbiliment jimplika l-eżerċizzju reali u 
effettiv ta’ attività permezz ta’
arranġamenti stabbli. Il-forma legali ta’

(19) Kull ipproċessar ta’ dejta personali ta’
suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur jew proċessur fl-Unjoni għandu 
jsir skont dan ir-Regolament, 
irrispettivament minn jekk l-ipproċessar 
innifsu jseħħx fl-Unjoni jew le. L-
istabbiliment jimplika l-eżerċizzju reali u 
effettiv ta’ attività permezz ta’
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dawn l-arranġamenti, kemm jekk permezz 
ta’ fergħa kif ukoll sussidjarja ma’
personalità ġuridika, mhijiex il-fattur 
determinanti f’dan ir-rigward.

arranġamenti stabbli. Il-forma legali ta’
dawn l-arranġamenti, kemm jekk permezz 
ta’ fergħa kif ukoll sussidjarja ma’
personalità ġuridika, mhijiex il-fattur 
determinanti f’dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontrolluri tad-dejta bbażati fl-UE li jipproċessaw biss dejta mhux Ewropea f’pajjiżi terzi 
għandhom jiġu esklużi mill-kamp tal-applikazzjoni tar-regolament sabiex ikunu jistgħu 
jikkompetu fi swieq barra mill-UE ma’ kontrolluri tad-dejta li ma jaqawx taħt il-kamp tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Kull ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur jew proċessur fl-Unjoni għandu 
jsir skont dan ir-Regolament, 
irrispettivament minn jekk l-ipproċessar 
innifsu jseħħx fl-Unjoni jew le. L-
istabbiliment jimplika l-eżerċizzju reali u 
effettiv ta’ attività permezz ta’
arranġamenti stabbli. Il-forma legali ta’
dawn l-arranġamenti, kemm jekk permezz 
ta’ fergħa kif ukoll sussidjarja ma’
personalità ġuridika, mhijiex il-fattur 
determinanti f’dan ir-rigward.

(19) Kull ipproċessar ta’ dejta personali ta’
suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur jew proċessur fl-Unjoni għandu 
jsir skont dan ir-Regolament, 
irrispettivament minn jekk l-ipproċessar 
innifsu jseħħx fl-Unjoni jew le. L-
istabbiliment jimplika l-eżerċizzju reali u 
effettiv ta’ attività permezz ta’
arranġamenti stabbli. Il-forma legali ta’
dawn l-arranġamenti, kemm jekk permezz 
ta’ fergħa kif ukoll sussidjarja ma’
personalità ġuridika, mhijiex il-fattur 
determinanti f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 377
Jan Mulder
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun assigurat li l-individwi ma 
jkunux imċaħħda mill-protezzjoni li huma 
intitolati għaliha taħt dan ir-Regolament, l-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, għandu 
jkun soġġett għal dan ir-Regolament meta 
l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati 
mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil 
dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-
monitoraġġ tal-imġiba ta’ dawn is-suġġetti
tad-dejta.

(20) Sabiex ikun assigurat li l-individwi ma 
jkunux imċaħħda mill-protezzjoni li huma 
intitolati għaliha taħt dan ir-Regolament, l-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, għandu 
jkun soġġett għal dan ir-Regolament meta 
l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati 
mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi
(b’xejn) lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew 
mal-monitoraġġ tal-imġiba ta’ dawn is-
suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex ikun assigurat li l-individwi ma 
jkunux imċaħħda mill-protezzjoni li huma 
intitolati għaliha taħt dan ir-Regolament, l-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, għandu
jkun soġġett għal dan ir-Regolament meta 
l-attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati 
mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi lil 
dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-
monitoraġġ tal-imġiba ta’ dawn is-
suġġetti tad-dejta.

(20) Sabiex ikun assigurat li l-individwi ma 
jkunux imċaħħda mill-protezzjoni li huma 
intitolati għaliha taħt dan ir-Regolament, l-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, għandu 
jkun soġġett għal dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 379
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Għandu jkun aċċertat jekk attività ta’
pproċessar tinvolvix li l-individwi jiġu
segwiti fuq l-internet b’tekniki ta’
pproċessar tad-dejta li jikkonsistu mill-
applikazzjoni ta’ ‘profil’ lil individwu, 
b’mod partikolari sabiex jittieħdu 
deċiżjonijiet li jirrigwardawh/a jew għall-
analiżi jew it-tbassir tal-preferenzi, l-
imġiba, l-attitudnijiet personali 
tiegħu/tagħha.

Or. en
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Emenda 381
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jiġi determinat jekk attività 
ta’ pproċessar tistax tiġi kkunsidrata 
bħala relatata ma’ “l-offerta ta’ prodotti 
jew servizzi”, għandu jkun aċċertat li l-
offerta tiġi indirizzata b’mod ċar u mhux 
biss li ssir aċċessibbli għas-suġġetti tad-
dejta fl-Unjoni. Jistgħu jitqiesu wkoll il-
possibbiltajiet ta’ konsenja fl-UE, il-
lingwa użata kif ukoll l-isem ta’ dominju 
użat. Il-kunċett għandu japplika 
irrispettivament minn jekk jinħtieġx ħlas 
tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 382
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-liġi ta’ Stat Membru tinkudi 
ftehimiet kollettivi fis-suq tax-xogħol. 
Ftehim kollettiv fis-suq tax-xogħol huwa 
ftehim bejn organizzazzjoni 
rappreżentattiva tal-impjegati waħda jew 
aktar u organizzazzjoni rappreżentattiva 
tal-impjegaturi waħda jew aktar jew 
impjegatur wieħed jew aktar. Tali ftehim 
jiddefinixxi r-relazzjonijiet kollettivi u 
individwali (eż. il-kundizzjonijiet tax-
xogħol u s-salarju) bejn impjegaturi u 
impjegati tal-impriżi kollha jew tal-impriżi 
ta’ settur speċifiku tal-industrija. 
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Jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
tal-partijiet fil-ftehim. Ftehim kollettiv fis-
suq tax-xogħol iżid elementi mal-liġi dwar 
l-impjieg li mhumiex previsti mill-att dwar 
l-impjieg (Code de travail) jew jadatta 
klawżoli ġenerali ta’ dan l-att dwar l-
impjieg għas-sitwazzjoni speċifika tas-
settur tal-industrija involut. Għaldaqstant, 
il-ftehim kollettiv japplika għal kull 
impjegat jew għal kull impjegat tas-settur 
tal-industrija involut.

Or. en

Emenda 383
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tkun saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli
bħal pereżempju dejta li tkun ġiet 
anonimizzata għall-għan tar-riċerka 
medika.

Or. en

Emenda 384
Alexander Alvaro
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Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Għandu jitqies jekk ikunux 
tneħħew identifikaturi personali u jekk 
għadhiex tinżamm ir-rabta ma’ dawn l-
identifikaturi personali sabiex id-dejta 
tkun tista’ tiġi attribwita għal suġġett tad-
dejta minn kull min ikollu aċċess għall-
kodiċijiet tar-rbit. Il-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta ma għandhomx 
japplikaw għal dejta li tkun saret anonima 
b’mod li s-suġġett tad-dejta ma jibqax 
identifikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Promozzjoni tal-ipproċessar ta’ dejta psewdonimizzata f’konformità mad-definizzjoni l-ġdida 
fl-Artikolu 4.

Emenda 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta
għandhom japplikaw għal kwalunkwe 
informazzjoni dwar persuna identifikata 
jew identifikabbli. Sabiex jiġi determinat 
jekk persuna hijiex identifikabbli, 
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jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li 
raġonevolment aktarx jintużaw mill-
kontrollur jew minn kwalunkwe persuna 
oħra sabiex tidentifika lill-individwu. Għal 
għanijiet ta’ storja, statistika u xjenza, l-
identifikazzjoni m’għandhiex titqies bħala 
“raġonevolment aktarx tintuża” fejn id-
dejta li qed tintuża tinżamm separatament 
mill-informazzjoni li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta. Il-
prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta ma 
għandhomx japplikaw għal dejta li tkun
saret anonima b’mod li s-suġġett tad-dejta 
ma jibqax identifikabbli

Or. en

Emenda 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli, inkluż wara l-mewt tagħha. 
Sabiex jiġi determinat jekk persuna hijiex 
identifikabbli, għandhom jitqiesu l-mezzi 
kollha li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna oħra sabiex tidentifika lill-
individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta 
li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett 
tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

Or. en

Emenda 387
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tkun saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika
jew tindika lill-individwu. Dan ir-
Regolament ma għandux japplika għal 
dejta anonima, li tfisser kwalunkwe dejta 
li ma tistax tiġi relatata, direttament jew 
indirettament, waħedha jew flimkien ma’
dejta assoċjata, ma’ persuna fiżika jew 
fejn l-istabbiliment ta’ tali relazzjoni tkun
teħtieġ ammont sproporzjonat ta’ żmien, 
spiża u sforz, filwaqt illi jitqies l-ogħla 
livell fit-teknoloġija fil-mument tal-
ipproċessar u l-possibbiltajiet għall-
iżvilupp matul il-perjodu li għalih se tiġi 
pproċessata d-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi AM 14 mir-rapporteur, tiżdied il-kjarifika dwar “l-indikazzjoni” f’konformità 
ma’ AM 84 għall-Artikolu 4(1)

Emenda 388
Michèle Striffler

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
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identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna fiżika hijiex identifikabbli, anke 
wara mewtha, għandhom jitqiesu l-mezzi 
kollha li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna oħra sabiex tidentifika lill-
individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta 
li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett 
tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

Or. fr

Emenda 389
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli, anke wara mewtha. Sabiex 
jiġi determinat jekk persuna hijiex 
identifikabbli għandhom jitqiesu l-mezzi 
kollha li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna oħra sabiex tidentifika lill-
individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta 
li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett 
tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta’ dejta personali dwar persuna mejta mhux indirizzat fir-Regolament 
propost. Din l-emenda tippermetti li jiġu estiżi r-regoli stabbiliti minn dan ir-Regolament 
għad-dejta personali ta’ persuni mejtin.
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Emenda 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw biss għal informazzjoni
speċifika dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu: (i) dawk il-mezzi biss li 
raġonevolment aktarx jintużaw mill-
kontrollur jew minn kwalunkwe persuna
fiżika jew ġuridika oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu, u (ii) il-probabbiltà 
raġonevoli li persuna tiġi identifikata. Il-
prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta ma 
għandhomx japplikaw għal dejta li tkun
saret anonima b’mod li s-suġġett tad-dejta 
ma jibqax identifikabbli mid-dejta.

Or. en

Emenda 391
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex
tidentifika lill-individwu. Il-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta ma għandhomx 
japplikaw għal dejta li tku saret anonima 
b’mod li s-suġġett tad-dejta ma jibqax

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw biss għal informazzjoni dwar 
persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur. Persuna 
fiżika m’għandhiex titqies identifikabbli 
jekk l-identifikazzjoni tkun teħtieġ 
ammont sproporzjonat ta’ żmien, sforz
jew riżorsi materjali jew jekk il-kontrollur 
ikun daħħal fis-seħħ il-miżuri li 
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identifikabbli. jipprevjenu li l-informazzjoni tidentifika
għalkollox lill-persuna fiżika. Għalhekk,
il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta ma 
għandhomx japplikaw għal dejta fejn is-
suġġett tad-dejta għadu mhuwiex 
identifikabbli jew id-dejta li tkun saret 
anonima b’mod li s-suġġett tad-dejta
mhuwiex identifikabbli.

Or. en

Emenda 392
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw biss għal kwalunkwe 
informazzjoni speċifika dwar persuna 
identifikata jew identifikabbli. Sabiex jiġi 
determinat jekk persuna hijiex 
identifikabbli, għandhom jitqiesu biss 
dawk il-mezzi li raġonevolment aktarx 
jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika
oħra sabiex tidentifika lill-individwu u tal-
probabbiltà raġonevoli li persuna tiġi 
identifikata. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta 
li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett 
tad-dejta ma jibqax jew għadu mhuwiex
identifikabbli mid-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm grad ta’ prattiċità u raġonevolezza fid-delimitazzjoni ta’ x’inhi ‘dejta 
personali’.
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Emenda 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna oħra sabiex tidentifika lill-
individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta 
li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett 
tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

Or. en

Emenda 394
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna hijiex identifikabbli, għandhom 
jitqiesu l-mezzi kollha li raġonevolment 
aktarx jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra sabiex tidentifika 
lill-individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta ma għandhomx japplikaw għal 
dejta li tku saret anonima b’mod li s-
suġġett tad-dejta ma jibqax identifikabbli.

(23) Il-prinċipji tal-protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli, anke wara mewtha. Sabiex 
jiġi determinat jekk persuna hijiex 
identifikabbli, għandhom jitqiesu l-mezzi 
kollha li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna oħra sabiex tidentifika lill-
individwu. Il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta ma għandhomx japplikaw għal dejta 
li tkun saret anonima b’mod li s-suġġett 
tad-dejta ma jibqax identifikabbli.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-persuni mejtin mhumiex imsemmija b’mod espliċitu fl-abbozz ta’ Regolament. Huwa 
importanti li l-benefiċjarji jew ir-rappreżentant legali ta’ persuna mejta, skont ix-xewqat tal-
persuna espressi qabel mewtha, jkunu jistgħu jeżerċitaw bosta drittijiet fil-qasam tal-
protezzjoni tad-dejta (aċċess, rettifika, eċċ.). Għalhekk din l-emenda hija konformi mal-
emendi għall-Artikoli 15 sa 17.

Emenda 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Dan ir-Regolament jirrikonoxxi li l-
psewdonimizzazzjoni hija ta’ benefiċċju 
għas-suġġetti kollha tad-dejta għax, skont 
id-definizzjoni, id-dejta personali tiġi 
mibdula sabiex din waħedha ma tkunx 
tista’ tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali. 
Permezz ta’ dan, il-kontrolluri għandhom 
ikunu mħeġġa li jużaw il-prattika li 
jwettqu psewdonimizzazzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Dan ir-Regolament jirrikonoxxi li l-
psewdonimizzazzjoni hija ta’ benefiċċju 
għas-suġġetti kollha tad-dejta għax, skont 
id-definizzjoni, id-dejta personali tiġi 
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mibdula sabiex din waħedha ma tkunx 
tista’ tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali. 
Permezz ta’ dan, il-kontrolluri għandhom 
ikunu mħeġġa li jużaw il-prattika li 
jwettqu psewdonimizzazzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 397
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) In-numri ta’ identifikazzjoni 
maħruġa mill-Istati għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala dejta personali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-importanza, inkluż fil-qasam tal-istatus ċivili, tan-numri ta’ identifikazzjoni 
maħruġa mill-Istat (in-numru tas-sigurtà soċjali, in-numru tal-passaport u l-karta tal-
identità, in-numru tal-identifikazzjoni tal-iskola ...), huwa importanti li jiġi preċiżat li dawn 
in-numri huma dejta personali.

Emenda 398
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-

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

Internet jew identifikaturi tal-cookies, it-
tikketti RFID u indentifikaturi uniċi oħra. 
Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien ma’
identifikaturi uniċi u informazzjoni oħra
rċevuta, jistgħu jintużaw sabiex jinħolqu 
profili tal-individwi u jidentifikawhom. 
Minn dan isegwi li n-numri ta’
identifikazzjoni, id-dejta ta’ lokazzjoni, l-
identifikaturi onlajn jew fatturi speċifiċi 
oħra bħala tali ma għandhomx bżonn
neċessarjament li jiġu kkunsidrati bħala 
dejta personali fiċ-ċirkostanzi kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke servizzi offlajn jistgħu jħallu traċċi.

Emenda 399
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 400
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-IMCO.

Emenda 401
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn jew 
offlajn, l-individwi jistgħu jiġu assoċjati 
ma’ identifikatur wieħed jew aktar
ipprovduti mill-apparat, l-applikazzjonijiet, 
l-għodod, il-protokolli jew il-prodotti tal-
konsumatur tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet, identifikaturi tal-
cookies, tikketti tal-RFID u identifikaturi 
uniċi oħra. Minħabba li tali identifikaturi 
jħallu traċċi u jistgħu jintużaw biex jiġu 
indikati persuni fiżiċi, dan ir-Regolament 
għandu japplika għall-ipproċessar li 
jinvolvi dejta bħal din, sakemm ma 
jintweriex li dawk l-identifikaturi 
m’għandhomx x’jaqsmu ma’ persuni 
fiżiċi, bħal pereżempju l-indirizzi IP użati
minn kumpaniji li ma jistgħux jiġu 
kkunsidrati bħala ‘dejta personali’ kif 
definit f’dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tad-dejta personali jiġi ċċarat aktar bil-kriterji oġġettivi. L-identifikaturi li 
għandhom relazzjoni mill-qrib ma’ persuna fiżika jridu jitqiesu bħala dejta personali. Ara l-
emendi relatati mal-Artikolu 4(1), Premessa 23. Din l-emenda tiċċara aktar l-użu ta’ dejta 
personali f’ambjent onlajn u offlajn. Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 iddikjara 
ripetutament li t-tikketti tal-RFID huma dejta personali.

Emenda 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-

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

Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien 
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom. Minn dan isegwi li n-
numri ta’ identifikazzjoni, id-dejta ta’
lokazzjoni, l-identifikaturi onlajn jew 
fatturi speċifiċi oħra ma għandhomx bżonn
neċessarjament li jiġu kkunsidrati bħala 
dejta personali fiċ-ċirkostanzi kollha.

Or. en

Emenda 403
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi jistgħu jiġu assoċjati ma’
identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet, internet ports jew 
identifikaturi tal-cookies. Dan jista’ jħalli 
traċċi li, flimkien ma’ identifikaturi uniċi u 
informazzjoni oħra li jirċievu s-servers, 
jistgħu jintużaw sabiex jinħolqu profili tal-
individwi u jidentifikawhom. Minn dan 
isegwi li n-numri tas-serje ta’ prodotti, l-
indirizzi tal-IP, l-internet ports, il-
kodiċijiet ta’ telefons ċellulari tal-Identità 
Internazzjonali tal-Abbonat Mobbli jew 
indikaturi oħra bħala tali ma għandhomx 
bżonn neċessarjament li jiġu kkunsidrati 
bħala dejta personali fiċ-ċirkostanzi kollha.
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Or. en

Emenda 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Meta jużaw is-servizzi onlajn, l-
individwi u l-familji jistgħu jiġu assoċjati 
ma’ identifikaturi onlajn ipprovduti mill-
apparat, l-applikazzjonijiet, l-għodod u l-
protokolli tagħhom, bħal indirizzi tal-
Protokoll tal-Internet jew identifikaturi tal-
cookies. Dan jista’ jħalli traċċi li, flimkien
ma’ identifikaturi uniċi u informazzjoni 
oħra li jirċievu s-servers, jistgħu jintużaw 
sabiex jinħolqu profili tal-individwi u 
jidentifikawhom. L-identifikazzjoni mill-
ġdid ta’ dejta personali, pereżempju billi 
jintużaw traċċi onlajn miżmuma għall-
ħolqien ta’ profili tal-individwi, il-ksur ta’
psewdonimu u l-identifikazzjoni tas-
suġġetti tad-dejta, għandha tiġi pprojbita.

Or. en

Emenda 405
Frank Engel

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Fejn fornitur tas-servizzi 
jipproċessa d-dejta personali mingħajr ma 
jkun jista’ jkollu aċċess għal din id-dejta 
permezz ta’ mezzi li huma teknikament 
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fattibbli, ma jinvolvux sforz 
sproporzjonat, u raġonevolment aktarx 
jintużaw mill-fornitur tas-servizzi sabiex 
jikseb għarfien tal-kontenut ta’ din id-
dejta, tali fornituri tas-servizzi għandhom 
jitqiesu bħala intermedjarju newtrali jew 
sempliċement konduttur skont l-
Artikolu 12 tad-Direttiva 2000/31/KE, li 
mhumiex responsabbli għal kwalunkwe 
dejta personali trażmessa jew inkella 
pproċessata jew magħmula disponibbli 
permezz tagħhom.

Or. en

Emenda 406
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għandu jingħata wara talba elettronika, it-
talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma 
toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-
servizz li qiegħda tiġi pprovduta għalih.

Or. en

Emenda 407
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 409
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 

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

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

Or. en

Emenda 411
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) (25) Il-kunsens għandu jingħata 
b’mod espliċitu permezz ta’
kwalunkwe metodu xieraq li 
jippermetti indikazzjoni speċifika u 
informata mogħtija liberament ta’
dak li jixtieq is-suġġett tad-dejta, 
jew fuq dikjarazzjoni jew minn 
azzjoni affermattiva mis-suġġett 
tad-dejta, li jassigura li l-individwi 
huma konxji li qegħdin jagħtu l-
kunsens tagħhom għall-ipproċessar 
ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit 

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

elettroniku tal-Internet jew 
kwalunkwe dikjarazzjoni jew 
imġiba oħra li f’dan il-kuntest 
tindika b’mod ċar l-aċċettazzjoni 
tas-suġġett tad-dejta tal-ipproċessar 
propost tad-dejta personali tiegħu. 
Is-silenzju jew in-nuqqas ta’ attività 
għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens 
għandu jkopri l-attivitajiet ta’
pproċessar kollu li jsir għall-istess 
għan jew għanijiet. Jekk il-kunsens 
tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha 
tkun ċara, konċiża u li ma toħloqx 
tfixkil bla bżonn għall-użu tas-
servizz li qiegħda tiġi pprovduta 
għalih. Is-suġġett għandu jkollu 
wkoll id-dritt li jirtira l-kunsens 
tiegħu fi kwalunkwe mument, u bl-
istess faċilità li ngħatat biex jagħti 
l-kunsens. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa mistenni li jkun enfasizzat li s-suġġett tad-dejta għandu jkollu l-possibiltà li jirtira l-
kunsens tiegħu f’kundizzjonijiet simili għal dawk ta’ meta pprovdieh, mingħajr ma jinvolvi 
sforz akbar u lanqas aktar żmien.

Emenda 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod 
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 

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

jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. L-att tat-tfittxija u l-
ftehim għal trattament speċifiku tal-kura 
tas-saħħa għandu jiġi kkunsidrat bħala 
kunsens fis-sens tal-Artikoli 4(8) u 6(1)(a) 
għall-ipproċessar tad-dejta personali dwar 
is-saħħa relatata ma’ dan it-trattament 
speċifiku u bħala li jissodisfa l-oneru tal-
prova taħt l-Artikolu 7(1), mingħajr ma 
jipprevjeni lill-Istati Membri milli jżommu 
regoli nazzjonali eżistenti u aktar 
strinġenti f’dan ir-rigward. Is-silenzju jew 
in-nuqqas ta’ attività għaldaqstant ma 
għandhomx jitqiesu bħala kunsens. Il-
kunsens għandu jkopri l-attivitajiet ta’
pproċessar kollu li jsir għall-istess għan 
jew għanijiet. Jekk il-kunsens tas-suġġett 
għandu jingħata wara talba elettronika, it-
talba għandha tkun ċara, konċiża u li ma 
toħloqx tfixkil bla bżonn għall-użu tas-
servizz li qiegħda tiġi pprovduta għalih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 

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

speċifika u informata mogħtija liberament 
ta’ dak li jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew 
fuq dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas 
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Il-kunsens għandu 
jkopri l-attivitajiet ta’ pproċessar kollu li 
jsir għall-istess għan jew għanijiet. Jekk il-
kunsens tas-suġġett għandu jingħata wara 
talba elettronika, it-talba għandha tkun 
ċara, konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla 
bżonn għall-użu tas-servizz li qiegħda tiġi 
pprovduta għalih. L-informazzjoni 
pprovduta sabiex it-tfal jesprimu l-
kunsens għandha tingħata b’lingwaġġ ċar 
u adattat skont l-età, b’mod li jinftiehem 
faċilment minn tfal ta’ aktar minn 13-il 
sena.

Or. en

Emenda 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod
espliċitu permezz ta’ kwalunkwe metodu 
xieraq li jippermetti indikazzjoni speċifika 
u informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 
dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 

(25) Il-kunsens għandu jingħata b’mod
mhux ambigwu permezz ta’ kwalunkwe 
metodu xieraq fi ħdan il-kuntest tal-
prodott jew is-servizz li qed jiġi offrut li
jippermetti indikazzjoni speċifika u 
informata mogħtija liberament ta’ dak li 
jixtieq is-suġġett tad-dejta, jew fuq 



PE504.340v01-00 46/182 AM\926396MT.doc

MT

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

dikjarazzjoni jew minn azzjoni 
affermattiva mis-suġġett tad-dejta, li 
jassigura li l-individwi huma konxji li 
qegħdin jagħtu l-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar ta’ dejta personali, inkluż billi 
jimmarkaw kaxxa meta jżuru sit elettroniku 
tal-Internet jew kwalunkwe dikjarazzjoni 
jew imġiba oħra li f’dan il-kuntest tindika 
b’mod ċar l-aċċettazzjoni tas-suġġett tad-
dejta tal-ipproċessar propost tad-dejta 
personali tiegħu. Is-silenzju jew in-nuqqas 
ta’ attività għaldaqstant ma għandhomx 
jitqiesu bħala kunsens. Dan madankollu 
jħalli kif inhuma d-dispożizzjonijiet ta’
2002/58/KE li jiddikjaraw li taħt ċerti 
ċirkostanzi l-kunsens jista’ jiġi espress 
permezz ta’ settings xierqa fl-apparat tal-
utent. Il-kunsens għandu jkopri l-
attivitajiet ta’ pproċessar kollu li jsir għall-
istess għan jew għanijiet. Jekk il-kunsens 
tas-suġġett għandu jingħata wara talba 
elettronika, it-talba għandha tkun ċara, 
konċiża u li ma toħloqx tfixkil bla bżonn 
għall-użu tas-servizz li qiegħda tiġi 
pprovduta għalih.

Or. en

Emenda 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Dan ir-Regolament jirrikonoxxi li l-
psewdonimizzazzjoni tad-dejta tista’ tgħin 
biex jiġu minimizzati r-riskji għall-
privatezza tas-suġġetti tad-dejta. Sal-punt 
li kontrollur jippsewdonimizza d-dejta, tali 
pproċessar għandu jitqies iġġustifikat 
bħala interess leġittimu tal-kontrollur.

Or. en
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Emenda 416
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-konsultazzjonijiet mediċinali, il-
kura tas-saħħa, id-dijanjostiċi u t-
trattament mediku jeħtieġu naturalment 
il-ġbir u l-ipproċessar ta’ dejta personali. 
L-għażla tal-pazjent li jidħol fil-proċess 
tat-trattament għandu jiġi kkunsidrat 
bħala kunsens espliċitu għall-ġbir u l-
ipproċessar ta’ dejta personali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti li titneħħa kull ambigwità dwar l-applikazzjoni ta’ kundizzjonijiet 
ta’ ammissibbiltà mniżżla fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 6 dwar il-ġbir u l-ipproċessar ta’ dejta 
personali fil-kuntest tal-proċess mediku.

Emenda 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta;  informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa;; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 

(26) Id-dejta personali inkluża l-
informazzjoni ġenetika relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta; informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa;; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
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kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni 
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, 
inkluż kampjuni bijoloġiċi; identifikazzjoni 
ta’ persuna bħala fornitur ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu; jew kwalunkwe 
informazzjoni dwar, pereżempju, marda, 
diżabbiltà, riskju ta’ mard, storja medika, 
kura klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew 
bijomediku attwali tas-suġġett tad-dejta 
indipendentement mis-sors tiegħu, 
pereżempju. mingħand tabib jew 
professjonista mediku ieħor, sptar, apparat 
mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni 
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, 
inkluż kampjuni bijoloġiċi; identifikazzjoni 
ta’ persuna bħala fornitur ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu; jew kwalunkwe 
informazzjoni dwar, pereżempju, marda, 
diżabbiltà, riskju ta’ mard, storja medika, 
kura klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew 
bijomediku attwali tas-suġġett tad-dejta 
indipendentement mis-sors tiegħu, 
pereżempju. mingħand tabib jew 
professjonista mediku ieħor, sptar, apparat 
mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

Or. en

Emenda 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta; informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni 
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem,
inkluż kampjuni bijoloġiċi; 
identifikazzjoni ta’ persuna bħala fornitur 

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari l-
informazzjoni personali kollha li għandha 
x’taqsam mal-istatus tas-saħħa ta’ suġġett 
tad-dejta; informazzjoni dwar ir-
reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni
personali miġbura mill-ittestjar jew l-
eżaminazzjoni ta’ parti mill-ġisem jew 
sustanza tal-ġisem, jew kampjun 
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ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu; jew 
kwalunkwe informazzjoni dwar, 
pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju ta’
mard, storja medika, kura klinika, jew l-
istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-
suġġett tad-dejta indipendentement mis-
sors tiegħu, pereżempju. mingħand tabib 
jew professjonista mediku ieħor, sptar, 
apparat mediku, jew test dijanjostiku in 
vitro.

bijoloġiku; identifikazzjoni ta’ persuna 
bħala fornitur ta’ servizzi tas-saħħa lill-
individwu; jew kwalunkwe informazzjoni 
dwar, pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju 
ta’ mard, storja medika, kura klinika, jew l-
istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-
suġġett tad-dejta indipendentement mis-
sors tiegħu, pereżempju. mingħand tabib 
jew professjonista mediku ieħor, sptar, 
apparat mediku, jew test dijanjostiku in 
vitro.

Or. en

Emenda 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta;  informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, 
inkluż kampjuni bijoloġiċi; 
identifikazzjoni ta’ persuna bħala fornitur 
ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu; jew 
kwalunkwe informazzjoni dwar, 
pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju ta’
mard, storja medika, kura klinika, jew l-
istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-
suġġett tad-dejta indipendentement mis-

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta
personali kollha li għandha x’taqsam mal-
istatus tas-saħħa ta’ suġġett tad-dejta; 
informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-
individwu għall-provvediment ta’ servizzi 
tas-saħħa; informazzjoni dwar ħlasijiet jew 
eliġibbiltà għall-kura tas-saħħa fir-rigward 
tal-individwu; numru, simbolu jew 
partikolari assenjat lil individwu għall-
identifikazzjoni unika tal-individwu għall-
finijiet ta’ saħħa; kull informazzjoni dwar 
l-individwu miġbura fil-kors tal-għoti tas-
servizzi tas-saħħa lill-individwu; dejta 
personali miġbura mill-ittestjar jew l-
eżaminazzjoni ta’ parti mill-ġisem,
sustanza tal-ġisem jew kampjun 
bijoloġiku; identifikazzjoni ta’ persuna 
bħala fornitur ta’ servizzi tas-saħħa lill-
individwu; jew kwalunkwe informazzjoni 
dwar, pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju 
ta’ mard, storja medika, kura klinika, jew l-
istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-
suġġett tad-dejta indipendentement mis-
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sors tiegħu, pereżempju. mingħand tabib 
jew professjonista mediku ieħor, sptar, 
apparat mediku, jew test dijanjostiku in 
vitro.

sors tiegħu, pereżempju. mingħand tabib 
jew professjonista mediku ieħor, sptar, 
apparat mediku, jew test dijanjostiku in 
vitro.

Or. en

Emenda 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta;  informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew eliġibbiltà 
għall-kura tas-saħħa fir-rigward tal-
individwu; numru, simbolu jew partikolari 
assenjat lil individwu għall-identifikazzjoni 
unika tal-individwu għall-finijiet ta’ saħħa; 
kull informazzjoni dwar l-individwu 
miġbura fil-kors tal-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lill-individwu; informazzjoni
miġbura mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni 
ta’ parti mill-ġisem jew sustanza tal-ġisem, 
inkluż kampjuni bijoloġiċi; 
identifikazzjoni ta’ persuna bħala fornitur 
ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu; jew 
kwalunkwe informazzjoni dwar, 
pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju ta’
mard, storja medika, kura klinika, jew l-
istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-
suġġett tad-dejta indipendentement mis-
sors tiegħu, pereżempju. mingħand tabib 
jew professjonista mediku ieħor, sptar, 
apparat mediku, jew test dijanjostiku in 
vitro.

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta
personali kollha li għandha x’taqsam mal-
istatus tas-saħħa ta’ suġġett tad-dejta
inkluża l-informazzjoni ġenetika; 
informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-
individwu għall-provvediment ta’ servizzi 
tas-saħħa; informazzjoni dwar ħlasijiet jew 
eliġibbiltà għall-kura tas-saħħa fir-rigward 
tal-individwu; numru, simbolu jew 
partikolari assenjat lil individwu għall-
identifikazzjoni unika tal-individwu għall-
finijiet ta’ saħħa; kull informazzjoni dwar 
l-individwu miġbura fil-kors tal-għoti tas-
servizzi tas-saħħa lill-individwu; dejta 
personali miġbura mill-ittestjar jew l-
eżaminazzjoni ta’ parti mill-ġisem,
sustanza tal-ġisem jew kampjun 
bijoloġiku; identifikazzjoni ta’ persuna 
bħala fornitur ta’ servizzi tas-saħħa lill-
individwu; jew kwalunkwe informazzjoni 
dwar, pereżempju, marda, diżabbiltà, riskju 
ta’ mard, storja medika, kura klinika, jew l-
istat fiżjoloġiku jew bijomediku attwali tas-
suġġett tad-dejta indipendentement mis-
sors tiegħu, pereżempju. mingħand tabib 
jew professjonista mediku ieħor, sptar, 
apparat mediku, jew test dijanjostiku in 
vitro.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 421
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam mal-istatus tas-
saħħa ta’ suġġett tad-dejta;  informazzjoni 
dwar ir-reġistrazzjoni tal-individwu għall-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa; 
informazzjoni dwar ħlasijiet jew
eliġibbiltà għall-kura tas-saħħa fir-
rigward tal-individwu; numru, simbolu 
jew partikolari assenjat lil individwu 
għall-identifikazzjoni unika tal-individwu 
għall-finijiet ta’ saħħa; kull informazzjoni 
dwar l-individwu miġbura fil-kors tal-
għoti tas-servizzi tas-saħħa lill-individwu; 
informazzjoni miġbura mill-ittestjar jew l-
eżaminazzjoni ta’ parti mill-ġisem jew 
sustanza tal-ġisem, inkluż kampjuni 
bijoloġiċi; identifikazzjoni ta’ persuna 
bħala fornitur ta’ servizzi tas-saħħa lill-
individwu; jew kwalunkwe informazzjoni 
dwar, pereżempju, marda, diżabbiltà, 
riskju ta’ mard, storja medika, kura 
klinika, jew l-istat fiżjoloġiku jew 
bijomediku attwali tas-suġġett tad-dejta 
indipendentement mis-sors tiegħu, 
pereżempju. mingħand tabib jew 
professjonista mediku ieħor, sptar, apparat 
mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

(26) Id-dejta personali relatata mas-saħħa 
għandha tinkludi b’mod partikolari d-dejta 
kollha li għandha x’taqsam direttament
mal-istatus tas-saħħa ta’ suġġett tad-dejta 
jew l-istat fiżjoloġiku jew bijomediku 
attwali tas-suġġett tad-dejta 
indipendentement mis-sors tiegħu, 
pereżempju. mingħand tabib jew 
professjonista mediku ieħor, sptar, apparat 
mediku, jew test dijanjostiku in vitro.

Or. en
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Emenda 422
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27) Jekk kontrollur jew proċessur ikollu 
stabbilimenti multipli fl-Unjoni, inkluż 
iżda mhux illimitat għal każijiet fejn il-
kontrollur jew il-proċessur huwa parti 
minn grupp ta’ impriżi, l-istabbiliment 
ewlieni ta’ kontrollur fl-Unjoni għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament għandu jkun 
stabbilit skont kriterji oġġettivi u għandu 
jimplika l-eżerċizzju reali u effettiv ta’
attivitajiet ta’ ġestjoni li jiddeterminaw id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
permezz ta’ arranġamenti stabbli. Dan il-
kriterju m’għandux jiddependi fuq il-fatt 
jekk l-ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbilment ewlieni.

Or. en

Emenda 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(27) Fejn kontrollur jew proċessur ikollu 
stabbilimenti multipli fl-Unjoni, inkluż 
iżda mhux illimitat għal każijiet fejn il-
kontrollur jew il-proċessur huwa grupp 
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ġestjoni li jiddeterminaw id-deċiżjonijiet 
ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet 
u l-mezzi tal-ipproċessar permezz ta’
arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju 
m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-
ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbilment ewlieni. L-
istabbilment ewlieni tal-proċessur għandu 
jkun il-post fejn tinsab l-amministrazzjoni 
ċentrali fl-Unjoni.

ta’ impriżi, l-istabbiliment ewlieni ta’
kontrollur fl-Unjoni għall-finijiet ta’ dan 
ir-Regolament għandu jkun stabbilit skont 
kriterji oġġettivi u għandu jimplika l-
eżerċizzju reali u effettiv ta’ attivitajiet ta’
ġestjoni li jiddeterminaw id-deċiżjonijiet 
ewlenin dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet 
u l-mezzi tal-ipproċessar permezz ta’
arranġamenti stabbli. Dan il-kriterju 
m’għandux jiddependi fuq il-fatt jekk l-
ipproċessar tad-dejta personali jsirx 
effettivament f’dak il-post; il-preżenza u l-
użu ta’ mezzi tekniċi u teknoloġiji għall-
ipproċessar tad-dejta jew l-ipproċessar ta’
attivitajiet, minnhom infushom, ma 
jikkostitwixxux dan l-istabbilment ewlieni 
u għaldaqstant mhumiex kriterju 
determinanti għal stabbilment ewlieni.
Grupp ta’ impriżi jista’ jinnomina 
stabbiliment prinċipali uniku fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Grupp ta’ impriżi għandu jkopri 
impriża li tikkontrolla u l-impriżi 
kkontrollati tagħha, fejn l-impriża li 
tikkontrolla għandha tkun l-impriża li tista’
teżerċita influwenza dominanti fuq l-
impriżi l-oħrajn permezz, pereżempju, tas-
sjieda, parteċipazzjoni finanzjarja jew ir-
regoli li jirregolawha jew is-setgħa li 
timplimenta r-regoli dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali.

(28) Grupp ta’ impriżi għandu jkopri 
impriża li tikkontrolla u l-impriżi 
kkontrollati tagħha, fejn l-impriża li 
tikkontrolla għandha tkun l-impriża li tista’
teżerċita influwenza dominanti fuq l-
impriżi l-oħrajn permezz, pereżempju, tas-
sjieda, parteċipazzjoni finanzjarja jew ir-
regoli li jirregolawha jew is-setgħa li 
timplimenta r-regoli dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali. Grupp ta’ impriżi jista’
jinnomina stabbiliment prinċipali uniku 
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fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-

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

rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali.
Din il-protezzjoni hija partikolarment 
importanti fil-kuntest ta’ netwerks soċjali, 
fejn it-tfal għandhom ikunu konxji mill-
identitajiet ta’ dawk li jkunu qed 
jikkomunikaw magħhom. Sabiex ikun 
stabbilit jekk individwu huwiex minorenni, 
dan ir-Regolament għandu jassumi d-
definizzjoni stabbilita mill-Konvenzjoni 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-Nazzjonijiet 
Uniti.

Or. en

Emenda 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(29) It-tfal jixirqilhom protezzjoni 
speċifika tad-dejta personali tagħhom, 
minħabba li dawn jistgħu jkunu inqas 
konxji tar-riskji, il-konsegwenzi, is-
salvagwardji u d-drittijiet tagħhom fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali.
Din il-protezzjoni hija partikolarment 
importanti fil-kuntest ta’ netwerks soċjali. 
Għall-għan ta’ dan ir-regolament, 
minorenni għandu jiġi definit bħala
individwu taħt l-età ta’ 18-il sena. Fejn l-
ipproċessar tad-dejta tiġi bbażata fuq il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta fir-rigward 
tal-offerta ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informatika direttament lil minorenni, ir-
regolament għandu jiddistingwi bejn tfal li 
għandhom ‘il fuq minn 13-il sena u tfal 
taħt l-età ta’ 13-il sena li jirrikjedu livell 
ogħla ta’ protezzjoni sal-punt li l-kunsens 
jingħata jew jiġi awtorizzat mill-ġenitur 
jew il-kustodju tal-minorenni.

Or. en
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Emenda 428
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-istess dejta personali jista’ jkollha 
sinifikanza differenti skont il-kuntest tal-
ipproċessar u r-riskji rappreżentati 
minnu. Il-kontrolluri għandhom 
għalhekk jimplimentaw miżuri u 
proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa 
fir-rigward tal-kuntesti tal-ipproċessar 
tad-dejta u r-riskji rappreżentati minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-telf ta’ indirizz ta’ suġġett tad-dejta jista’ jkollu implikazzjonijiet differenti meta jintilef 
minn bejjiegħ bl-imnut li jkun żamm l-indirizz għal skopijiet ta’ konsenja jew meta jintilef 
minn speċjalista tal-kanċer li jkun żamm l-indirizz għal skopijiet ta’ ħruġ ta’ kontijiet.

Emenda 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-istess dejta personali jista’ jkollha 
sinifikanza differenti skont il-kuntest tal-
ipproċessar u r-riskji rappreżentati 
minnu. Il-kontrolluri għandhom 
għalhekk jimplimentaw miżuri u 
proċeduri tekniċi u organizzattivi xierqa 
fir-rigward tal-kuntest tal-ipproċessar tad-
dejta u r-riskji rappreżentati minnu.

Or. en
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Emenda 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Fi ħdan il-limiti ta’ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-minorenni jkun jista’
jkollhom dejjem aċċess għas-servizzi 
preventivi u  ta’ konsulenza tas-soċjetà 
tal-informatika bħall-konsulenza onlajn 
dwar l-abbuż sesswali, problemi relatati 
mal-abbuż tad-droga jew problemi 
psikoloġiċi oħra mingħajr ma jkun 
meħtieġ il-kunsens tal-ġenitur jew il-
kustodju tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara l-formulazzjoni ġdida tal-Artikolu 8)
Ċerti servizzi tas-soċjetà tal-informatika offruti lit-tfal jiddependu fuq il-fatt li t-tfal jistgħu 
jużawhom mingħajr il-kunsens tal-ġenituri tagħhom. Dan huwa pereżempju l-każ ta’ chats 
onlajn għal vittmi tal-abbuż sesswali. Mingħajr deroga possibbli għal dawn il-każijiet, xi 
servizzi mmirati lejn minorenni li qed ifittxu għajnuna f’sitwazzjonijiet fejn il-ġenituri jew ir-
rappreżentant legali tagħhom jistgħu jkunu marbuta mill-qrib mal-problema tal-minorenni 
ma jkunux aktar disponibbli.

Emenda 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Id-dejta personali tal-impjegati, 
speċjalment dejta sensittiva bħall-
orjentazzjoni politika, il-parteċipazzjoni fi 
trejdjunjins, kif ukoll l-attivitajiet 
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tagħhom fihom għandha tintuża skont l-
Artikoli 8, 12 u 28 tal-Karta tad-Drittijiet 
tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea u l-
Artikoli 8 u 11 tal-Konvenzjoni tad-
Drittijiet tal-Bniedem u m’għandhiex 
tintuża biex tqiegħed lill-impjegati fl-hekk 
magħrufa “lista sewda”, li tista’ tingħata 
lil kumpaniji oħra bil-għan li 
tiddiskrimina ċerti impjegati.

Or. de

Emenda 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Id-dejta personali tal-ħaddiema, 
b’mod speċjali dejta sensittiva bħal 
orjentazzjoni politika u sħubija fi 
trejdunjins u attivitajiet relatati 
magħhom, għandha tiġi mħarsa skont l-
Artikoli 8, 12, 27 u 28 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Artikoli 8 u 11 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem. Id-dejta personali tal-
ħaddiema ma tistax tintuża sabiex 
tqiegħed lill-ħaddiema fuq l-hekk imsejħa 
‘listi suwed’ biex imbagħad jintbagħtu 
lill-impriżi oħra bl-għan li ssir 
diskriminazzjoni kontra ħaddiema 
partikolari.

Or. en

Emenda 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Id-dejta personali tal-ħaddiema, 
b’mod speċjali dejta sensittiva bħal 
orjentazzjoni politika u sħubija u 
attivitajiet fi trejdunjins, għandha tiġi 
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mħarsa skont l-Artikoli 8, 12, 27 u 28 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikoli  8 u 11 tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem. Għandhom jiġu 
implimentati salvagwardji sabiex jiġu 
evitati każijiet fejn id-dejta personali tal-
ħaddiema tintuża fil-prattika tat-tniżżil 
fuq lista sewda fejn imbagħad tintbagħat 
lil impriżi jew individwi oħra bl-għan li 
ssir diskriminazzjoni kontra ħaddiema 
partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta personali qatt ma hija se tintuża kontra s-suġġett tad-dejta f’kuntest ta’ impjieg.

Emenda 435
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(31) Sabiex l-ipproċessar ikun legali, id-
dejta personali għandha tkun ipproċessata 
fuq il-bażi tal-kunsens tal-persuna 
kkonċernata jew xi bażi leġittima oħra, 
stabbilita mil-liġi, jew f’dan ir-Regolament 
jew f’liġi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat 
Membru kif imsemmi f’dan ir-Regolament.
Il-permess mogħti lil kontrollur sabiex 
jipproċessa d-dejta personali għandu 
jinkludi l-permess li jipproċessa d-dejta 
personali ma’ kontrolluri konġunti oħra u 
l-permess li d-dejta personali tiġi 
pproċessata minn proċessur stabbilit fl-
Unjoni Ewropea jew barra minnha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika hija meħtieġa biex jitnaqqas in-nuqqas ta’ ċarezza fir-rigward tal-kunċett tal-
kontrollur tad-dejta u l-proċessur kif identifikat mill-awtoritajiet Ewropej tal-Protezzjoni tad-
Dejta fil-WP 169 tagħhom li wasslet għal interpretazzjonijiet differenti tal-istess prinċipji u 
definizzjonijiet introdotti għall-għan tal-armonizzazzjoni fil-livell Ewropew.

Emenda 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(31) Sabiex l-ipproċessar ikun legali, id-
dejta personali għandha tkun ipproċessata 
fuq il-bażi tal-kunsens tal-persuna 
kkonċernata jew xi bażi leġittima oħra, 
stabbilita mil-liġi, jew f’dan ir-Regolament 
jew f’liġi oħra tal-Unjoni jew ta’ Stat 
Membru kif imsemmi f’dan ir-Regolament.
Fil-każ ta’ minorenni jew persuna nieqsa 
mill-kapaċità legali, il-kunsens għandu 
jingħata mir-rappreżentant legali tas-
suġġett tad-dejta. 

Or. en

Emenda 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-
suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-
operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod 
partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-
miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji 

(32) Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jkollu l-oneru li jipprova li s-
suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu għall-
operazzjoni ta’ pproċessar. B’mod 
partikolari fil-kuntest ta’ dikjarazzjoni bil-
miktub fuq kwistjoni oħra, is-salvagwardji 
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għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-
kunsens.

għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
huwa konxju dwar u sa liema punt ta l-
kunsens. B’mod simili għat-termini tal-liġi 
ċivili (Direttiva 93/13/KEE) 
dikjarazzjonijiet bil-miktub (politiki ta’
privatezza) għandhom ikunu ċari u 
trasparenti kemm jista’ jkun meta titiqies 
il-forma tal-ipproċessar. M’għandhomx 
jinkludu klawżoli moħbija u żvantaġġjużi, 
bħad-dritt li tintbagħat id-dejta personali 
lil kontrolluri oħra jew l-użu sekondarju 
tad-dejta personali. Sabiex il-kontrolluri 
jiġu inkoraġġuti li jipprovdu 
informazzjoni xierqa, klawżoli 
parzjalment illegali għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala nulli għalkollox.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta huma ħafna drabi kkonfrontati b’politiki eċċezzjonalment vagi, twal jew 
ikkumplikati li jiskoraġġixxu lis-suġġetti tad-dejta milli jaqrawhom u jifhmuhom. L-emenda 
qiegħda tintroduċi l-prinċipji stabbiliti sew dwar termini mhux ġusti fil-kuntratti tal-
konsumatur sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Dan jippermetti wkoll ir-referenza għal 
ġurisprudenza li ilha stabbilita fl-interpretazzjoni tar-Regolament.

Emenda 438
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) Sabiex ikun żgurat kunsens liberu, 
għandu jkun iċċarat li l-kunsens ma 
jipprovdix bażi legali valida meta l-
individwu ma jkollu l-ebda għażla ġenwina 
u libera u sussegwentement ma jkunx jista’
jirrifjuta jew jirtira l-kunsens mingħajr 
ħsara li m’għandha l-ebda raġuni 
leġittima. Meta d-dejta personali, li tiġi 
pproċessata abbażi tal-kunsens tas-suġġett 
tad-dejta, tkun meħtieġa għall-
provvediment ta’ servizz jew benefiċċju 



AM\926396MT.doc 63/182 PE504.340v01-00

MT

ieħor għas-suġġett tad-dejta, l-irtirar tal-
kunsens għandu jikkostitwixxi raġuni 
għat-terminazzjoni jew in-nuqqas ta’
eżekuzzjoni ta’ kuntratt mill-fornitur tas-
servizzi.

Or. en

Emenda 439
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Il-kunsens mhuwiex għal żmien 
indefinit u jitlef l-effett legali tiegħu bħala 
bażi għall-ipproċessar malli l-ipproċessar 
tad-dejta personali ma jkunx għadu 
meħtieġ għat-twettiq tal-għan li għalih 
inġabar oriġinarjament. Fejn il-
konklużjoni tal-għan maħsub ma tkunx
tista’ tiġi determinata b’mod ċar, il-
kontrollur għandu, għall-inqas darba 
f’sena, jipprovdi lis-suġġett tad-dejta bl-
informazzjoni skont l-Artikolu 14 u jitlob 
konferma tal-kunsens oriġinali mis-
suġġett tad-dejta. Jekk is-suġġett tad-dejta 
ma jweġibx b’mod pożittiv, għandu jitqies 
li l-kunsens oriġinali jkun tilef l-effikaċja 
tiegħu fit-tmiem tat-tieni sena kalendarja 
wara l-ewwel ipproċessar.

Or. en

Emenda 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 33b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33b) Il-kunsens għandu jiġi kkunsidrat 
biss bħala raġuni valida għall-ipproċessar 
li huwa legali u għaldaqstant mhux 
eċċessiv fir-rigward tal-għan. Ipproċessar 
sproporzjonat tad-dejta ma jistax jiġi 
leġittimizzat billi jinkiseb il-kunsens.

Or. en

Emenda 441
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. Dan huwa speċjalment il-każ 
fejn is-suġġett tad-data jinsab 
f’sitwazzjoni ta’ dipendenza mill-
kontrollur, fost oħrajn, fejn id-dejta 
personali hija pproċessata mill-impjegatur
tad-dejta personali tal-impjegati fil-
kuntest tal-impjieg. Fejn il-kontrollur 
huwa awtorità pubblika, jkun hemm 
żbilanċ biss fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-
ipproċessar tad-dejta fejn l-awtorità 
pubblika tista’ timponi obbligu permezz 
tas-setgħat pubbliċi relevanti tagħha u l-
kunsens ma jistax jitqies li ġie mogħti 
awtomatikament, filwaqt li jittieħed kont 
tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

imħassra

Or. en



AM\926396MT.doc 65/182 PE504.340v01-00

MT

Emenda 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. Dan huwa speċjalment il-każ 
fejn is-suġġett tad-data jinsab 
f’sitwazzjoni ta’ dipendenza mill-
kontrollur, fost oħrajn, fejn id-dejta 
personali hija pproċessata mill-impjegatur 
tad-dejta personali tal-impjegati fil-
kuntest tal-impjieg. Fejn il-kontrollur 
huwa awtorità pubblika, jkun hemm 
żbilanċ biss fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-
ipproċessar tad-dejta fejn l-awtorità 
pubblika tista’ timponi obbligu permezz 
tas-setgħat pubbliċi relevanti tagħha u l-
kunsens ma jistax jitqies li ġie mogħti
awtomatikament, filwaqt li jittieħed kont 
tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

imħassra

Or. en

Emenda 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. Dan huwa speċjalment il-każ 

imħassra
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fejn is-suġġett tad-data jinsab 
f’sitwazzjoni ta’ dipendenza mill-
kontrollur, fost oħrajn, fejn id-dejta 
personali hija pproċessata mill-impjegatur 
tad-dejta personali tal-impjegati fil-
kuntest tal-impjieg. Fejn il-kontrollur 
huwa awtorità pubblika, jkun hemm 
żbilanċ biss fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-
ipproċessar tad-dejta fejn l-awtorità 
pubblika tista’ timponi obbligu permezz 
tas-setgħat pubbliċi relevanti tagħha u l-
kunsens ma jistax jitqies li ġie mogħti 
awtomatikament, filwaqt li jittieħed kont 
tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 444
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrollur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li jittieħed
kont tal-interessi tas-suġġett tad-dejta. Dan 
tal-aħħar m’għandux japplika meta l-
awtorità pubblika taġixxi bħala 
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impjegatur.

Or. en

Emenda 445
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

(34) Il-kunsens m’għandux bħala regola
jipprovdi raġuni legali valida għall-
ipproċessar tad-dejta personali, meta jkun 
hemm żbilanċ ċar bejn is-suġġett tad-dejta 
u l-kontrollur li huwa speċifikament il-każ 
fejn is-suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni 
ta’ dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrollur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li jittieħed
kont tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi (34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
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raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li
jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejt.

raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur. M’hemm l-
ebda żbilanċ meta d-dejta hija pproċessata 
fil-kuntest ta’ impjieg jew protezzjoni tar-
riskju. Fejn il-kontrollur huwa awtorità 
pubblika, jkun hemm żbilanċ biss fl-
operazzjonijiet speċifiċi tal-ipproċessar 
tad-dejta fejn l-awtorità pubblika tista’
timponi obbligu permezz tas-setgħat 
pubbliċi relevanti tagħha u l-kunsens ma 
jistax jitqies li ġie mogħti awtomatikament, 
filwaqt li jittieħed kont tal-interessi tas-
suġġett tad-dejt.

Or. en

Emenda 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li

(34) Il-kunsens għandu jiġi espress 
liberament u mingħajr pressjoni mill-
kontrollur. Il-kunsens ma jistax jitqies li 
jkun ingħata liberament meta minħabba 
f’nuqqas ta’ bilanċ ċar bejn is-suġġett tad-
dejta u l-kontrollur, rifjut li jingħata 
kunsens jista’ jirriżulta f’konsegwenzi 
finanzjarji jew legali ħżiena għas-suġġett 
tad-dejta. Dan huwa speċjalment il-każ 
fejn is-suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni 
ta’ dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrollur huwa awtorità pubblika, jkun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
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jittiieħed kont tal-interessi tas-suġġett tad-
dejta.

awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li jittieħed
kont tal-interessi tas-suġġett tad-dej.

Or. en

Emenda 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kunsens m’għandhux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-data jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrullur huwa awtorità pubblika, ikun 
hemm żbilanċ biss fl-operazzjonijiet 
speċifiċi tal-ipproċessar tad-dejta fejn l-
awtorità pubblika tista’ timponi obbligu 
permezz tas-setgħat pubbliċi relevanti 
tagħha u l-kunsens ma jistax jitqies li ġie 
mogħti awtomatikament, filwaqt li jittieħed 
kont tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

(34) Il-kunsens m’għandux jipprovdi 
raġuni legali valida għall-ipproċessar tad-
dejta personali, meta jkun hemm żbilanċ 
ċar bejn is-suġġett tad-dejta u l-kontrollur. 
Dan huwa speċjalment il-każ fejn is-
suġġett tad-dejta jinsab f’sitwazzjoni ta’
dipendenza mill-kontrollur, fost oħrajn, 
fejn id-dejta personali hija pproċessata 
mill-impjegatur tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg. Fejn il-
kontrollur huwa awtorità pubblika, jeżisti
żbilanċ biss fl-operazzjonijiet speċifiċi tal-
ipproċessar tad-dejta fejn l-awtorità 
pubblika tista’ timponi obbligu permezz 
tas-setgħat pubbliċi relevanti tagħha u l-
kunsens ma jistax jitqies li ġie mogħti 
awtomatikament, filwaqt li jittieħed kont 
tal-interessi tas-suġġett tad-dejta.

Or. de

Emenda 449
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 36
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Meta l-ipproċessar isir f’konformità 
ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett 
il-kontrollur jew meta l-ipproċessar huwa 
meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq 
fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’
awtorità uffiċjali, l-ipproċessar għandu 
jkollu bażi legali fil-liġi tal-Unjoni, jew fil-
liġi ta’ Stat Membru li tissodisfa r-rekwiżiti 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea għal kwalunkwe 
limitazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet. Hija 
wkoll il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali 
li għandha tistabbilixxi jekk il-kontrollur li 
qed iwettaq il-kompitu fl-interess pubbliku 
jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali 
għandux ikun amministrazzjoni pubblika 
jew xi persuna fiżika jew ġuridika oħra 
rregolata mil-liġi pubblika, jew mil-liġi 
privata bħal assoċjazzjoni professjonali.

(36) Meta l-ipproċessar isir f’konformità 
ma’ obbligu legali li għalih huwa soġġett 
il-kontrollur jew meta l-ipproċessar huwa 
meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq 
fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’
awtorità uffiċjali, l-ipproċessar għandu 
jkollu bażi legali fil-liġi tal-Unjoni, jew fil-
liġi ta’ Stat Membru li tissodisfa r-rekwiżiti 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea għal kwalunkwe 
limitazzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet. Hija 
wkoll il-liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali 
li għandha tistabbilixxi jekk il-kontrollur li 
qed iwettaq il-kompitu fl-interess pubbliku 
jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali 
għandux ikun amministrazzjoni pubblika 
jew xi persuna fiżika jew ġuridika oħra 
rregolata mil-liġi pubblika, jew mil-liġi 
privata bħal assoċjazzjoni professjonali. L-
ipproċessar tad-dejta jista’ jitwettaq ukoll 
abbażi ta’ ftehimiet taħt il-liġi kollettiva 
tax-xogħol. Ftehimiet taħt il-liġi kollettiva 
tax-xogħol huma ftehimiet konklużi bejn 
impjegaturi jew ir-rappreżentanti 
tagħhom u rappreżentanti tal-impjegati 
jew bejn dawn il-partijiet u entità tal-Istat 
fil-livell nazzjonali, settorjali jew ta’
kumpaniji.

Or. en

Emenda 450
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għandu jitqies ukoll bħala legali fejn ikun 
meħtieġ, biex jiġi protett interess li huwa 

(37) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għandu jitqies ukoll bħala legali fejn ikun 
meħtieġ, biex jiġi protett interess li huwa 
essenzjali għall-ħajja tas-suġġett tad-dejta



AM\926396MT.doc 71/182 PE504.340v01-00

MT

essenzjali għall-ħajja tas-suġġett tad-dejta. jew l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-
iskopijiet tal-iżgurar tal-abilità ta’
netwerk jew sistema ta’ informazzjoni li 
jirreżistu  avvenimenti aċċidentali jew 
azzjonijiet illegali jew malizzjużi li 
jikkompomettu d-d-disponibbiltà, l-
awtentiċità, l-integrità jew il-
kunfidenzjalità ta’ dejta maħżuna jew 
trażmessa u s-sigurtà tas-servizzi relatati 
offruti minn dawn in-netwerks u sistemi 
jew aċċessibbli permezz tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-protezzjoni tad-dejta fiżika u s-sigurtà tan-netwerk.

Emenda 451
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) L-interessi leġittimi ta’ kontrollur 
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-aspettattivi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta abbażi tar-
relazzjoni tiegħu jew tagħha mal-
kontrollur jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta li 
jirrikjedu protezzjoni tad-dejta personali
ma jkunux aktar importanti mill-interessi 
tal-kontrollur jew id-drittijiet u l-
libertajiet tal-kontrollur li jwettaq 
attivitajiet ekonomiċi. Dan ikun jeħtieġ 
evalwazzjoni attenta b’mod partikolari fejn 
is-suġġett tad-dejta jkun minorenni, 
minħabba li t-tfal jistħoqqilhom 
protezzjoni speċifika. Is-suġġett tad-dejta 
għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-
ipproċessar, għal raġunijiet li huma relatati 
mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom u 
mingħajr ħlas. Sabiex tkun żgurata t-
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leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali 
għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

trasparenza, il-kontrollur għandu jkun 
obbligat li jinforma espliċitament lis-
suġġett tad-dejta dwar l-interessi leġittimi 
segwiti u dwar id-dritt li joġġezzjona, u 
jkun obbligat ukoll li jiddokumenta dawn l-
interessi leġittimi. Minħabba li hija r-
responsabbiltà tal-leġiżlatur li jipprovdi 
bil-liġi l-bażi legali għall-awtoritajiet 
pubbliċi sabiex jipproċessaw id-dejta, din 
il-bażi legali ma għandhiex tapplika għall-
ipproċessar mill-awtoritajiet pubbliċi fit-
twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal interess leġittimu li tiġi provduta bażi legali għall-ipproċessar, il-kontrolluri jridu jqisu 
l-aspettattivi leġittimi tas-suġġett tad-dejta filwaqt illi s-suġġetti tad-dejta jridu jirrikonoxxu 
d-drittijiet u l-libertajiet tal-kontrollur li jwettaq attivitajiet ekonomiċi.

Emenda 452
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-interessi leġittimi ta’ kontrollur 
jistgħu jipprovdu bażi legali għall-
ipproċessar, diment li l-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta ma jkunux aktar 
importanti. Dan ikun jeħtieġ evalwazzjoni 
attenta b’mod partikolari fejn is-suġġett 
tad-dejta jkun minorenni, minħabba li t-tfal 
jistħoqqilhom protezzjoni speċifika. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
joġġezzjona għall-ipproċessar, għal 
raġunijiet li huma relatati mas-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom u mingħajr ħlas. 
Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-
kontrollur għandu jkun obbligat li jinforma 
espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-
interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li 

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

espliċitament lis-suġġett tad-dejta dwar l-
interessi leġittimi segwiti u dwar id-dritt li 
joġġezzjona, u jkun obbligat ukoll li 
jiddokumenta dawn l-interessi leġittimi. 
Minħabba li hija r-responsabbiltà tal-
leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi legali 
għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. en

Emenda 453
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Emenda 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(38) F’ċirkostanzi eċċezzjonali, l-interess 
leġittimu definit sew ta’ kontrollur jistgħu 
jipprovdu bażi legali għall-ipproċessar, 
diment li l-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta ma jkunux aktar importanti.
Notevolment, marketing dirett m’għandux 
jidher bħala interess leġittimu. Dan ikun 
jeħtieġ evalwazzjoni attenta b’mod 
partikolari fejn is-suġġett tad-dejta jkun 
minorenni, minħabba li t-tfal jistħoqqilhom 
protezzjoni speċifika. Is-suġġett tad-dejta 
għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona għall-
ipproċessar mingħajr ħlas. Sabiex tkun 
żgurata t-trasparenza, il-kontrollur għandu 
jkun obbligat li jinforma espliċitament lis-
suġġett tad-dejta dwar l-interess leġittimu 
speċifiku segwit u dwar id-dritt tas-suġġett 
tad-dejta li joġġezzjona, u jkun obbligat 
ukoll li jiddokumenta dan l-interess 
leġittimu speċifiku li għandu l-intenzjoni 
li juża bħala bażi legali u jinnotifika l-
awtorità nazzjonali tal-protezzjoni tad-
dejta minn qabel bi kwalunkwe proċessar 
bħal dan. Minħabba li hija r-responsabbiltà 
tal-leġiżlatur li jipprovdi bil-liġi l-bażi 
legali għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipproċessaw id-dejta, din il-bażi legali ma 
għandhiex tapplika għall-ipproċessar mill-
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. en

Emenda 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 459
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-prevenzjoni jew il-limitazzjoni ta’
danni min-naħa tal-kontrollur tad-dejta, 
bħal danni u rimedji ċivili, għandhom 
jikkostitwixxu interess leġittimu. 
Marketing dirett m’għandux 
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jikkostitwixxi interess leġittimu.

Or. en

Emenda 460
Joanna Senyszyn

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) L-interessi u d-drittijiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta 
għandhom ikunu aktar importanti mill-
interess tal-kontrollur tad-dejta fejn l-
ipproċessar tad-dejta personali jwassal 
għal riskju serju ta’ danni għas-suġġett 
tad-dejta jew għal ksur ta’ kwalunkwe 
dritt fundamentali tas-suġġetti tad-dejta 
kif stabbilit fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Or. en

Emenda 461
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) L-infurzar ta’ talbiet legali kontra 
suġġett tad-dejta, bħall-ġbir tad-dejn jew 
danni jew rimedji ċivili, għandu 
jikkostitwixxi interess leġittimu, sakemm 
it-talba legali tkun ġiet stabbilita qabel il-
ġbir u l-ipproċessar tad-dejta personali. L-
istess prinċipju japplika wkoll għall-
prevenzjoni jew il-limitazzjoni ta’ danni 
permezz tas-suġġett tad-dejta soffruti mill-
kontrollur, pereżempju biex jiġi prevjenut 
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in-nuqqas ta’ ħlas.

Or. en

Emenda 462
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 39a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-iskopijiet ta’ marketing dirett 
għandu jikkostitwixxi interess leġittimu, 
jekk il-kontrollur ikun kiseb id-dejta 
personali tas-suġġett tad-dejta fil-kuntest 
tal-bejgħ ta’ prodott jew servizz u d-dejta 
personali tintuża għall-marketing dirett 
tal-prodotti simili tal-kontrolluri tad-dejta 
stess.

Or. en

Emenda 463
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’
storja, statistika jew riċerka xjentifika.
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor 

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

dawk l-għanijiet ulterjuri għandhom ikunu 
żgurati.

Or. en

Emenda 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li għanijiet ta’ storja, statistika u xjenza huma maħsuba li jitqiesu bħala 
għanijiet ‘mhux kompatibbli’. Filwaqt li jidher li kienet l-intenzjoni tal-abbozz oriġinali li 
jkun konsistenti mad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta tal-1995, l-użu ta’ “b’mod 
partikolari” huwa ambigwu. Din l-emenda hija appoġġjata mill-proposta li jiġi introdott 
paragrafu 2 ġdid fl-Artikolu 83.

Emenda 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 466
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni emendata hija aktar ċara.

Emenda 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Proposta għal regolament
Premessa 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’
storja, statistika jew riċerka xjentifika. 
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għal dan l-għan ieħor jew 
għandu jibbaża l-ipproċessar fuq bażi 
leġittima oħra għall-ipproċessar legali.

Or. en

Emenda 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-ipproċessar ta’ dejta personali għal 
finijiet oħra għandu jkun permess biss meta 
l-ipproċessar ikun kompatibbli ma’ dawk l-
għanijiet li għalihom id-dejta nġabret 
inizjalment, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet
ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika. 
Meta l-għan l-ieħor mhuwiex kompatibbli 
ma’ dak inizjali li għalih inġabret id-dejta, 
il-kontrollur għandu jikseb il-kunsens tas-

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

ipproċessar legali, b’mod partikolari fejn 
ipprovdut mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-
Istat Membru li l-kontrollur huwa soġġett 
għalih. Fi kwalunkwe każ, l-applikazzjoni 
b’mod partikolari tal-prinċipji stabbiliti 
minn dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari l-informazzjoni lis-suġġett tad-
dejta dwar dawk l-għanijiet ulterjuri 
għandhom ikunu żgurat.

Or. en

Emenda 469
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) L-ipproċessar tad-dejta personali 
miġbura għal għan ieħor jista’ jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni tar-riċerka xjentifika 
pubblika meta tkun tista’ tiġi ġġustifikata 
rilevanza xjentifika tal-ipproċessar tad-
dejta miġbura. Għandha titqies il-
privatezza bid-disinn meta dejta titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tar-riċerka xjentifika 
pubblika.

Or. en

Emenda 470
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Din id-dejta ma 
għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-
suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens 
espliċitu tiegħu. Madankollu, għandhom 
jiġu pprovduti derogi minn din il-
projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward ta’
ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar isir waqt attivitajiet leġittimi 
minn ċerti assoċjazzjonijiet jew 
fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li 
jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet 
fundamentali.

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Din id-dejta ma 
għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-
suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens 
espliċitu tiegħu. Madankollu, għandhom 
jiġu pprovduti derogi minn din il-
projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward ta’
ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari fejn l-
ipproċessar isir waqt id-dħul f’kuntratt jew 
it-twettiq tiegħu mas-suġġett tad-dejta jew 
waqt attivitajiet leġittimi minn ċerti 
assoċjazzjonijiet jew fondazzjonijiet li l-
għan tagħhom huwa li jippermettu l-
eżerċizzju ta’ libertajiet fundamentali.

Or. en

Emenda 471
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika.  Din id-dejta ma 
għandhiex tiġi pproċessata, sakemm is-
suġġett tad-dejta ma jagħtix il-kunsens
espliċitu tiegħu. Madankollu, għandhom 
jiġu pprovduti derogi minn din il-
projbizzjoni b’mod espliċitu fir-rigward 
ta’ ħtiġijiet speċifiċi, b’mod partikolari
fejn l-ipproċessar isir waqt attivitajiet 
leġittimi minn ċerti assoċjazzjonijiet jew 
fondazzjonijiet li l-għan tagħhom huwa li 
jippermettu l-eżerċizzju ta’ libertajiet 

(41) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva u 
vulnerabbli fir-rigward ta’ drittijiet 
fundamentali jew privatezza, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Madankollu, meta
tiġi pproċessata d-dejta personali, għandu 
jitqies il-kuntest li fih isir l-ipproċessar. 
Dan ifisser, b’mod partikolari, li sabiex 
jaqa’ taħt il-kamp tal-applikazzjoni tal-
projbizzjoni, l-ipproċessar tad-dejta 
personali dwar is-saħħa għandu jkun 
intenzjonat sabiex jiżvela l-informazzjoni 
dwar is-saħħa. F’dan ir-rigward, 
għandhom jitqiesu l-għanijiet espliċiti u 
impliċiti kollha tal-ipproċessar. Għandu 
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fundamentali. jkun biżżejjed li wieħed mill-għanijiet tal-
ipproċessar ikun jikkonsisti mill-irkupru 
tal-informazzjoni dwar is-saħħa sabiex 
tapplika l-projbizzjoni tal-ipproċessar tad-
dejta.

Or. en

Emenda 472
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(42) Din id-dejta ma għandhiex tiġi 
pproċessata, sakemm is-suġġett tad-dejta 
ma jagħtix il-kunsens espliċitu tiegħu. 
Madankollu, għandhom jiġu pprovduti 
derogi minn din il-projbizzjoni b’mod 
espliċitu fir-rigward ta’ ħtiġijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari fejn l-ipproċessar isir 
waqt attivitajiet leġittimi minn ċerti 
assoċjazzjonijiet jew fondazzjonijiet li l-
għan tagħhom huwa li jippermettu l-
eżerċizzju ta’ libertà fundamentali. Id-
deroga mill-projbizzjoni fuq l-ipproċessar 
ta’ kategoriji sensittivi ta’ dejta għandha 
tkun permessa wkoll jekk issir bil-liġi, u 
soġġett għal salvagwardji xierqa, sabiex 
tkun protetta dejta personali u drittijiet 
fundamentali oħra, fejn raġunijiet ta’
interess pubbliku hekk jiġġustifikaw u 
b’mod partikolari għal għanijiet ta’ saħħa, 
inkluża s-saħħa pubblika, bħall-protezzjoni 
kontra theddid serju, transkonfinali għas-
saħħa jew sabiex jiġu żgurati standards 
ta’ kwalità u sigurtà għolja inkluż għall-
medikazzjoni jew għodda medika, u l-
protezzjoni soċjali u l-ġestjoni ta’ servizzi 
ta’ kura tas-saħħa, speċjalment sabiex tkun 
żgurata l-kwalità u l-kost-effikaċja tal-
proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet għal 
benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew għal għanijiet 
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ta’ storja, statistika u riċerka xjentifika.

Or. en

Emenda 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 474
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-
kontrollur tad-dejta m’għandux ikun 

(45) Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix l-
identifikazzjoni ta’ persuna fiżika, il-
kontrollur tad-dejta m’għandux ikun 
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obbligat li jikseb informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-għan waħdieni li 
jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-
access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li 
jitlob aktar informazzjoni mingħand is-
suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta 
personali li dik il-persuna qiegħda tfittex.

obbligat li jikseb informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-għan waħdieni li 
jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Fil-każ ta’ talba għall-
access, il-kontrollur għandu jkun intitolat li 
jitlob aktar informazzjoni mingħand is-
suġġett biex b’hekk ikun jista’ jsib id-dejta 
personali li dik il-persuna qiegħda tfittex.
Jekk ikun possibbli għas-suġġett tad-dejta 
li jipprovdi din id-dejta, il-kontrolluri ma 
għandhomx ikunu jistgħu jużaw skuża ta’
nuqqas ta’ informazzjoni biex jirrifjutaw 
talba għal aċċess.

Or. en

Emenda 475
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) Id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali huwa bbażat fuq id-dritt tad-
dejta li hija suġġett ta’ kontroll fuq id-
dejta personali li qed tiġi pproċessata. 
Għal dan il-għan is-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata drittijiet ċari u mhux 
ambigwi għall-għoti ta’ informazzjoni 
trasparenti, ċara u li tinftiehem faċilment 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali tiegħu jew tagħha, id-dritt ta’
aċċess, ir-rettifika u t-tħassir tad-dejta 
personali tiegħu jew tagħha, id-dritt 
għall-portabbiltà tad-dejta u d-dritt għall-
oġġezzjonar kontra l-profiling. Barra 
minn hekk is-suġġett tad-dejta għandu 
jkollu wkoll il-possibbiltà li jagħmel 
ilment fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali minn kontrollur jew proċessur 
mal-awtorità kompetenti għall-protezzjoni 
tad-dejta u li jibda/tibda proċeduri 
ġudizzjarji sabiex jinfurza/tinfurza d-
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drittijiet tiegħu jew tagħha kif ukoll id-
dritt għall-kumpens u danni li jirriżultaw 
minn operazzjoni ta’ ipproċessar illegali 
jew minn azzjoni inkompatibbli ma’ dan 
ir-Regolament. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament għandhom isaħħu, 
jiċċaraw, jiggarantixxu u fejn xieraq, 
jikkodifikaw dawn id-drittijiet.

Or. hu

Emenda 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Is-suġġetti tad-dejta għandhom jiġi 
infurmati dwar l-operazzjonijiet tal-
ipproċessar tad-dejta imwettqa mill-entità 
li jinteraġixxu magħha mingħajr ma 
jkunu mgħobbija ħafna mill-ammont kbir
ta’ informazzjoni li qed jiġi provdut. 
Politika tal-informazzjoni trasparenti u li 
tinftiehem hija għalhekk element 
kardinali ta’ kull qafas tal-ipproċessar 
tad-dejta. Sabiex jiġi permess fehim aktar 
mgħaġġel u paragunabbiltà aħjar ta’
politiki tal-protezzjoni tad-dejta, meta 
jipprovdu informazzjoni lis-suġġett tad-
dejta, il-kontrolluri għandhom jiżvelaw 
politiki ta’ informazzjoni qosra bbażati 
fuq ikoni (icon based) qabel ma 
jistabbilixxu fid-dettall il-politiki tal-
informazzjoni tagħhom. Dawn il-politiki 
ta’ informazzjoni bbażati fuq l-ikoni (icon 
based) għandhom jiġu standardizzati 
sabiex ikunu jistgħu jiġu provduti bil-
miktub jew f’forma elettronika u jkunu 
jistgħu jinqraw faċilment fuq apparat 
mobbli. Spjegazzjonijiet dettaljati jew 
aktar rimarki jistgħu jsegwu bħala parti 
mid-dispożizzjonijiet aktar dettaljati tal-
informazzjoni għas-suġġetti tad-dejta. 
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Meta jiġu provduti b’mod elettroniku, il-
politiki tal-informazzjoni standardizzati 
għandhom ikunu jistgħu jinqraw minn 
magna sabiex jiġu permessi skemi ta’
implimentazzjoni innovattivi.

Or. en

Emenda 477
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet 
għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-
suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu 
pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi 
mekkaniżmi sabiex wieħed jitlob, bla ħlas, 
b’mod partikolari aċċess għad-dejta, 
rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita 
d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur 
għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet 
tas-suġġett tad-dejta fi żmien skadenza
fissa u jagħti raġunijiet, f’każ li ma 
jikkonformax mat-talba tas-suġġett tad-
dejta.

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet 
għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-
suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu 
pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi 
mekkaniżmi sabiex wieħed jitlob, bla ħlas, 
b’mod partikolari aċċess għad-dejta, 
rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita 
d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur 
għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet 
tas-suġġett tad-dejta fi żmien skadenza
raġonevoli u jagħti raġunijiet, f’każ li ma 
jikkonformax mat-talba tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet 
għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-
suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu 

(47) Għandhom jiġu pprovduti modalitajiet 
għall-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tas-
suġġett tad-dejta tad-drittijiet tiegħu 
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pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi 
mekkaniżmi sabiex wieħed jitlob, bla ħlas,
b’mod partikolari aċċess għad-dejta, 
rettifika, tħassir u sabiex wieħed jeżerċita 
d-dritt għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur 
għandu jkun obbligat iwieġeb għal talbiet 
tas-suġġett tad-dejta fi żmien skadenza 
fissa u jagħti raġunijiet, f’każ li ma 
jikkonformax mat-talba tas-suġġett tad-
dejta.

pprovduti minn dan ir-Regolament, inklużi 
mekkaniżmi sabiex wieħed jitlob b’mod 
partikolari aċċess għad-dejta, rettifika, 
tħassir u sabiex wieħed jeżerċita d-dritt 
għall-oġġezzjoni. Il-kontrollur għandu jkun 
obbligat iwieġeb għal talbiet tas-suġġett 
tad-dejta fi żmien skadenza fissa u jagħti 
raġunijiet, f’każ li ma jikkonformax mat-
talba tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 480
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(48) Il-prinċipji ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitolbu li s-suġġett tad-dejta 
għandu jkun informat b’mod partikolari bl-
eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar u l-
objettivi tagħha, iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt 
ta’ aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-
dritt li jressqu lment. Il-livell ta’ dettall tal-
informazzjoni relatata mal-perjodu li 
għalih se tinħażen id-dejta personali jista’
jvarja skont iċ-ċirkostanzi partikolari.
Fejn ikun possibbli, jista’ jiġi espress 
b’perjodu ta’ żmien partikolari iżda 
inkella, referenza għal terminu, bħal 
regoli ta’ preskrizzjoni, tkun biżżejjed. 
Hawnhekk id-dejta tinġabar mis-suġġett 
tad-dejta, is-suġġett tad-dejta għandu jkun 
informat ukoll jekk humiex obbligati li 
jipprovdu d-dejta u dwar il-konsegwenzi, 
f’każijiet li ma jipprovdux dik id-dejta.

Or. en

Emenda 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ukoll jekk humiex obbligati li jipprovdu d-
dejta u dwar il-konsegwenzi, f’każijiet li 
ma jipprovdux dik id-dejta.

Or. en

Emenda 482
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jippubblikaw informazzjoni 
dwar kemm-il darba ntalbet dejta 
personali minn awtoritajiet tal-pulizija u 
tal-ġustizzja, minn liema pajjiżi oriġinaw 
dawn it-talbiet, u kemm-il darba dawk it-
talbiet ġew irrifjutati għalkollox jew 
parzjalment. 

Or. en

Emenda 483
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar 
dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal
liema perjodu, liema riċevituri jirċievu d-

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

determinat iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta għal kwalunkwe objettiv, 
liema riċevituri jirċievu d-dejta, x’inhi l-
loġika tad-dejta li għaddejja mill-
ipproċessar u x’jistgħu jkunu, għallinqas 
meta bbażata fuq it-tfassil ta’ profili, il-
konsegwenzi ta’ dan l-ipproċessar. Dan id-
dritt ma għandux jaffettwa ħażin id-
drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn, inklużi 
sigrieti tan-negozju jew proprjetà 
intellettwali u b’mod partikolari d-dritt tal-
awtur li jipproteġi s-softwer. Madankollu, 
ir-riżultat ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet 
m’għandux ikun li l-informazzjoni kollha 
tiġi rrifjutata lis-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-IMCO.

Emenda 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt tal-aċċess għal dejta li tinġabar 
dwarhom, u li teżerċita dan id-dritt 
faċilment, sabiex tkun konxja u tivverifika 
l-legalità tal-ipproċessar. Kull suġġett tad-
dejta għandu għalhekk ikollu d-dritt li jkun 
jaf u jikseb komunikazzjoni b’mod 
partikolari rigward għal liema għanijiet id-
dejta tkun qiegħda tiġi pproċessata, għal 
liema perjodu, liema riċevituri jirċievu d-
dejta, x’inhi l-loġika tad-dejta li għaddejja 
mill-ipproċessar u x’jistgħu jkunu, 
għallinqas meta bbażata fuq it-tfassil ta’
profili, il-konsegwenzi ta’ dan l-
ipproċessar. Dan id-dritt ma għandux 
jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’

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

jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta’
oħrajn, inklużi sigrieti tan-negozju jew 
proprjetà intellettwali u b’mod partikolari 
d-dritt tal-awtur li jipproteġi s-softwer. 
Madankollu, ir-riżultat ta’ dawn il-
kunsiderazzjonijiet m’għandux ikun li l-
informazzjoni kollha tiġi rrifjutata lis-
suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 486
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri 
kollha raġonevoli sabiex jivverifika l-
identità ta’ suġġett tad-dejta li jitlob aċċess, 
b’mod partikolari fil-kuntest ta’ servizzi 
onlajn u identifikaturi onlajn. Kontrollur 
m’għandux iżomm id-dejta personali għall-
fini unika li jkun jista’ jirreaġixxi għal 

(52) Il-kontrollur għandu juża l-miżuri 
kollha raġonevoli fil-kuntest tal-prodott 
jew is-servizz li qed joffri, jew inkella fil-
kuntest tar-relazzjoni bejn il-kontrollur u 
s-suġġett tad-dejta, u s-sensitività tad-
dejta personali li qed tiġi pproċessata
sabiex jivverifika l-identità ta’ suġġett tad-
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talbiet potenzjali. dejta li jitlob aċċess, b’mod partikolari fil-
kuntest ta’ servizzi onlajn u identifikaturi 
onlajn. Kontrollur m’għandux iżomm u 
lanqas jiġi sfurzat li jiġbor id-dejta 
personali għall-fini unika li jkun jista’
jirreaġixxi għal talbiet potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti każijiet, il-konformità ma’ rekwiżit ta’ dritt ta’ aċċess jista’ jkollha bħala 
konsegwenza li l-kontrollur tad-dejta jkollu jiġbor (aktar) dejta personali mis-suġġett tad-
dejta sabiex jikkonforma mat-talba. Skont il-prinċipju ta’ minimizzazzjoni ta’ dejta, din il-
konsegwenza potenzjali għandha tkun evitata.

Emenda 489
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata . B’mod 
partikolari, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt li d-dejta personali 
tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata 
aktar, meta d-dejta ma tkunx meħtieġa 
aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-
dejta tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, 
fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu rtiraw il-
kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew 
fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’
dejta personali li tirrigwardahom jew 
inkella meta l-ipproċessar tad-dejta 
personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan 
ir-Regolament. Dan id-dritt huwa 
partikolarment rilevanti, meta s-suġġett 
tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu meta 
kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
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ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-’dritt li tkun minsija’ huwa dritt li mhuwiex provdut minn dan ir-Regolament. Billi jintuża 
dan it-terminu, is-suġġetti tad-dejta jiġu mwegħda dritt li fil-prattika m’għandhomx. Id-dritt 
għat-tħassir irid ikun qawwi kemm jista’ jkun u jqis id-diffikultajiet possibbli sabiex titneħħa 
d-dejta personali fuq l-Internet. Dan għandu jsir billi jissaħħaħ id-dritt għat-tħassir minflok 
ma jiġu mwiegħda drittijiet mhux eżistenti permezz ta’ titoli qarrieqa.

Emenda 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt għat-
tħassir’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
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tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

Or. en

Emenda 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
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ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-iskopijiet tal-
ipproċessar tad-dejta dwar is-saħħa għall-
iskopijiet tas-saħħa, għall-eżerċitar tad-
dritt tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt li tkun minsija m’għandux japplika għad-dejta personali li tikkonċerna s-saħħa fejn 
dik id-dejta tiġi pproċessata għal skopijiet tal-kura tas-saħħa kif stabbilit fl-Artikolu 81(a). 
Huwa fl-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta li jżomm rekord komplut tas-saħħa tiegħu sabiex 
jitwasslu l-aktar kura u trattamenti xierqa matul il-ħajja tagħhom.

Emenda 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata. B’mod partikolari, 
is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-
dritt li d-dejta personali tagħhom titħassar 
u ma tiġix ipproċessata aktar, meta d-dejta 
ma tkunx meħtieġa aktar fir-rigward tal-
finijiet li għalihom id-dejta tinġabar jew 
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ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

inkella tiġi pproċessata, fejn is-suġġetti 
tad-dejta jkunu rtiraw il-kunsens tagħhom 
għall-ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

Or. en

Emenda 493
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
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meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar. Madankollu, f’dawn il-
każijiet, u sal-punt li jipprevalu interessi, 
drittijiet jew libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta, dan għandu jkun jista’
jeżerċita d-dritt ta’ oppożizzjoni għall-
istabbiliment ta’ konnsessjonijiet jew it-
twettiq ta’ kopji jew repliki ta’ dejta bħal 
din, jekk mhumiex neċessarji għal dawn l-
iskopijiet.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fl-eċċezzjonijiet għad-dritt li tkun minsija, hemm sitwazzjonijiet tipiċi tal-ambjent diġitali 
fejn it-tixrid ta’ din id-dejta permezz tal-Internet u tal-użu ta’ magni tat-tiftix jistgħu 
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jikkawżaw dannu lis-suġġett tad-dejta li mhuwiex obbligat jissaporti. Jiġi llimitat it-tixrid u l-
aċċess universali, meta jipprevalu l-interessi, id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett u dejjem jekk mhumiex parti essenzjali tar-raġunijiet li jiġġustifikaw iż-żamma tad-
dejta oriġinali.

Emenda 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-
dritt tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal skopijiet
ta’ saħħa skont l-Artikolu 81, għall-
eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, 
meta jkun meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun 
hemm raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar 
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minflok titħassar. tad-dejta minflok titħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex din issir konsistenti mal-formulazzjoni tal-Artikolu 81.

Emenda 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal 
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt 

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u xjenza, għal raġunijiet ta’
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa 
pubblika, għall-eżerċitar tad-dritt tal-libertà 
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tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

tal-espressjoni, meta jkun meħtieġ mil-liġi 
jew fejn ikun hemm raġuni li jkun ristrett l-
ipproċessar tad-dejta minflok titħassar.

Or. en

Emenda 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-
dritt tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u d-dritt li 
titħassar din id-dejta personali meta ż-
żamma ta’ dejta bħal din ma tkunx 
konformi ma’ dan ir-Regolament. B’mod 
partikolari, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt li d-dejta personali 
tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata 
aktar, meta d-dejta ma tkunx meħtieġa 
aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-
dejta tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, 
fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu rtiraw il-
kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew 
fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’
dejta personali li tirrigwardahom jew 
inkella meta l-ipproċessar tad-dejta 
personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan 
ir-Regolament. Dan id-dritt huwa 
partikolarment rilevanti, meta s-suġġett 
tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu meta 
kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal skopijiet
ta’ saħħa skont l-Artikolu 81, għall-
eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, 
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meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

meta jkun meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun 
hemm raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar 
tad-dejta minflok titħassar. Barra minn 
hekk, id-dritt għat-tħassir m’għandux 
japplika meta ż-żamma ta’ dejta personali 
hija neċessarja għat-twettiq ta’ kuntratt 
mas-suġġett tad-dejta, jew meta jkun 
hemm rekwiżit regolatorju biex tinżamm 
din id-dejta, jew għal skopijiet ta’
prevenzjoni ta’ reati finanzjarji.

Or. en

Emenda 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u ‘dritt li tkun 
minsija’ meta ż-żamma ta’ dejta bħal din 
ma tkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament. B’mod partikolari, is-suġġetti 
tad-dejta għandu jkollhom id-dritt li d-dejta 
personali tagħhom titħassar u ma tiġix 
ipproċessata aktar, meta d-dejta ma tkunx 
meħtieġa aktar fir-rigward tal-finijiet li 
għalihom id-dejta tinġabar jew inkella tiġi 
pproċessata, fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu 
rtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar jew fejn joġġezzjonaw għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li 
tirrigwardahom jew inkella meta l-
ipproċessar tad-dejta personali ma tkunx 
tikkonforma ma’ dan ir-Regolament. Dan 
id-dritt huwa partikolarment rilevanti, meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu 
meta kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-

(53) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha dejta personali li 
tirrigwardaha rettifikata u d-dritt li 
titħassar din id-dejta personali meta ż-
żamma ta’ dejta bħal din ma tkunx 
konformi ma’ dan ir-Regolamen. B’mod 
partikolari, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt li d-dejta personali 
tagħhom titħassar u ma tiġix ipproċessata 
aktar, meta d-dejta ma tkunx meħtieġa 
aktar fir-rigward tal-finijiet li għalihom id-
dejta tinġabar jew inkella tiġi pproċessata, 
fejn is-suġġetti tad-dejta jkunu rtiraw il-
kunsens tagħhom għall-ipproċessar jew 
fejn joġġezzjonaw għall-ipproċessar ta’
dejta personali li tirrigwardahom jew 
inkella meta l-ipproċessar tad-dejta 
personali ma tkunx tikkonforma ma’ dan 
ir-Regolament. Dan id-dritt huwa 
partikolarment rilevanti, meta s-suġġett 
tad-dejta jkun ta l-kunsens tiegħu meta 
kien tifel, meta ma jkunx għal kollox 
konxju dwar ir-riskji involuti fl-
ipproċessar, u aktar tard jixtieq ineħħi din 
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Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal
raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-qasam 
tas-saħħa pubblika, għall-eżerċitar tad-
dritt tal-libertà tal-espressjoni, meta jkun 
meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun hemm 
raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar tad-dejta 
minflok titħassar.

id-dejta personali b’mod speċjali fuq l-
Internet. Madankollu, iż-żamma ulterjuri 
tad-dejta għandha tkun permessa fejn din 
tkun meħtieġa għal għanijiet ta’ storja, 
statistika u riċerka xjentifika, għal skopijiet
ta’ saħħa skont l-Artikolu 81, għall-
eżerċitar tad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, 
meta jkun meħtieġ mil-liġi jew fejn ikun 
hemm raġuni li jkun ristrett l-ipproċessar 
tad-dejta minflok titħassar. Barra minn 
hekk, id-dritt għat-tħassir m’għandux 
japplika meta ż-żamma ta’ dejta personali 
hija neċessarja għat-twettiq ta’ kuntratt 
mas-suġġett tad-dejta, jew meta jkun 
hemm rekwiżit regolatorju biex tinżamm 
din id-dejta, jew għal skopijiet ta’
prevenzjoni ta’ reati finanzjarji.

Or. en

Emenda 498
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53a) Suġġett tad-dejta għandu jkollu 
dejjem l-għażla li jagħti kunsens wiesgħa 
sabiex id-dejta tiegħu jew tagħha tintuża 
għal skopijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika, u li jirtira l-kunsens fi 
kwalunkwe ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kunsens wiesgħa huwa neċessità għat-twettiq ta’ riċerka fl-oqsma tal-mediċina li jiddependu 
minn biobanks u banek tat-tessuti fost forom oħra. Biobanks huma kollezzjonijiet ta’ kampjuni 
bijoloġiċi u dejta, akkumulati matul perjodu ta’ żmien, użati għar-riċerka medika u skopijiet 
dijanjostiċi. L-għażla ta’ kunsens wiesgħa mogħti lil suġġett tad-dejta fl-ewwel laqgħa 
tagħhom ma’ tabib, tippermetti lir-riċerkaturi jużaw din id-dejta mingħajr ma jkollhom 
imorru lura għas-suġġett tad-dejta għal kull riċerka fuq skala żgħira li jkunu qed iwettqu.
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Emenda 499
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta 
personali pubblika, għandu jkun obbligat 
li jinforma lil partijiet terzi li qegħdin 
jipproċessaw din id-dejta li s-suġġett tad-
dejta jitolbu jħassar kwalunkwe rabta 
ma’, jew kopji jew replika ta’ dik id-dejta 
personali. Biex jiżgura din l-
informazzjoni, il-kontrollur għandu jieħu 
l-passi kollha raġonevoli, inklużi miżuri 
tekniċi, fir-rigward tad-dejta għall-
pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun 
ikkunsidrat bħala responsabbli għall-
pubblikazzjoni, meta l-kontrollur ikun 
awtorizza l-pubblikazzjoni mill-parti terza.

imħassra

Or. en

Emenda 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta 
personali pubblika, għandu jkun obbligat 

imħassra
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li jinforma lil partijiet terzi li qegħdin 
jipproċessaw din id-dejta li s-suġġett tad-
dejta jitolbu jħassar kwalunkwe rabta 
ma’, jew kopji jew replika ta’ dik id-dejta 
personali. Biex jiżgura din l-
informazzjoni, il-kontrollur għandu jieħu 
l-passi kollha raġonevoli, inklużi miżuri 
tekniċi, fir-rigward tad-dejta għall-
pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun 
ikkunsidrat bħala responsabbli għall-
pubblikazzjoni, meta l-kontrollur ikun 
awtorizza l-pubblikazzjoni mill-parti 
terza..

Or. en

Emenda 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta personali 
pubblika, għandu jkun obbligat li jinforma 
lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu 
jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji 
jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex 
jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat 
bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, 
meta l-kontrollur ikun awtorizza l-

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt għat-
tħassir’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta personali 
pubblika, għandu jkun obbligat li jinforma 
lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu 
jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji 
jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex 
jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat 
bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, 
meta l-kontrollur ikun awtorizza l-
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pubblikazzjoni mill-parti terza. pubblikazzjoni mill-parti terza.

Or. en

Emenda 502
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta personali 
pubblika, għandu jkun obbligat li jinforma 
lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu 
jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji 
jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex 
jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat 
bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, 
meta l-kontrollur ikun awtorizza l-
pubblikazzjoni mill-parti terza.

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta personali 
pubblika, għandu jkun obbligat fejn 
possibbli, filwaqt illi jitqies il-kuntest 
speċifiku li fih ġiet ippubbliċizzata d-dejta 
u r-responsabbiltajiet tas-suġġett tad-dejta 
u l-proċessur, li titħassar id-dejta 
personali li tkun saret pubblika. Fejn dan 
ikun possibbli, il-proċessur għandu
jinforma lil partijiet terzi li qegħdin 
jipproċessaw din id-dejta li s-suġġett tad-
dejta jitolbu jħassar kwalunkwe rabta ma’, 
jew kopji jew replika ta’ dik id-dejta 
personali. Biex jiżgura din l-informazzjoni, 
il-kontrollur għandu jieħu l-passi kollha 
raġonevoli, inklużi miżuri tekniċi, fir-
rigward tad-dejta għall-pubblikazzjoni li 
għaliha l-kontrollur huwa responsabbli. 
Fir-rigward ta’ pubblikazzjoni ta’ dejta 
personali ta’ parti terza, il-kontrollur 
għandu jkun ikkunsidrat bħala responsabbli 
għall-pubblikazzjoni, meta l-kontrollur 
ikun awtorizza l-pubblikazzjoni mill-parti 
terza.

Or. en

Emenda 503
Carmen Romero López
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Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta personali 
pubblika, għandu jkun obbligat li jinforma 
lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu 
jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji 
jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex 
jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fir-rigward ta’
pubblikazzjoni ta’ dejta personali ta’ parti 
terza, il-kontrollur għandu jkun ikkunsidrat 
bħala responsabbli għall-pubblikazzjoni, 
meta l-kontrollur ikun awtorizza l-
pubblikazzjoni mill-parti terza.

(54) Sabiex jissaħħaħ id-’dritt li tkun 
minsi’ fl-ambjent onlajn, id-dritt għat-
tħassir għandu jkun estiż ukoll b’mod li 
kontrollur li jkun għamel id-dejta personali 
pubblika, għandu jkun obbligat li jinforma 
lil partijiet terzi li qegħdin jipproċessaw 
din id-dejta li s-suġġett tad-dejta jitolbu 
jħassar kwalunkwe rabta ma’, jew kopji 
jew replika ta’ dik id-dejta personali. Biex 
jiżgura din l-informazzjoni, il-kontrollur 
għandu jieħu l-passi kollha raġonevoli, 
inklużi miżuri tekniċi, fir-rigward tad-dejta 
għall-pubblikazzjoni li għaliha l-kontrollur 
huwa responsabbli. Fil-każijiet fejn il-
miżuri meħuda mill-kontrollur ma 
kellhomx effett, jew dan telaq, m’għadux 
jeżisti jew ma jistax jiġi kkuntattjat, dan 
is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jitlob lill-partijiet terzi biex titħassar 
kwalunkwe konnessjoni għad-dejta stess 
jew għall-kopji jew repliki tagħha. Fir-
rigward ta’ pubblikazzjoni ta’ dejta
personali ta’ parti terza, il-kontrollur 
għandu jkun ikkunsidrat bħala responsabbli 
għall-pubblikazzjoni, meta l-kontrollur 
ikun awtorizza l-pubblikazzjoni mill-parti 
terza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa mistenni li s-suġġett tad-dejta jkun jista’ jikkuntattja lill-parti terza li tkun qiegħda 
tipproċessa d-dejta personali tiegħu meta jkun impossibbli li jikseb is-sodisfazzjon tad-dritt li 
tkun minsija tiegħu mingħand il-kontrollur.

Emenda 504
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. en

Emenda 505
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

portabbiltà tad-dejta. Dan għandu japplika 
meta s-suġġett tad-dejta pprovda d-dejta 
lis-sistema ta’ pproċessar awtomatizzata, 
abbażi tal-kunsens tiegħu jew fit-twettiq ta’
kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir aktar faċli għal konsumaturi li jieħdu d-dejta tagħhom minn proċessur/kontrollur 
wieħed għal ieħor. Dan ser iżid il-kompetizzjoni.

Emenda 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(55) Sabiex isaħħu aktar il-kontroll fuq id-
dejta tagħhom u d-dritt tagħhom għall-
aċċess, is-suġġetti tad-dejta għandu 
jkollhom id-dritt, fejn id-dejta personali 
tkun ipproċessata b’mezzi elettroniċi u 
f’format strutturat u użat b’mod komuni,
disponibbli liberament, interoperabbli, u 
fejn possibbli sors miftuħ, li jiksbu kopja 
tad-dejta dwarhom f’format elettroniku 
użat komunement. Is-suġġett tad-dejta 
għandu jitħalla wkoll jittrasmetti dik id-
dejta, li kien ipprovda, minn applikazzjoni 
awtomatizzata, bħal netwerk soċjali, għal 
oħra. Fornituri ta’ servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni ma għandhomx jirrikjedu li 
t-trasferiment ta’ dik id-dejta jkun 
obbligatorju sabiex huma jipprovdu s-
servizzi tagħhom. In-netwerks soċjali 
għandhom ikunu mħeġġa kemm jista’
jkun biex jaħżnu d-dejta b’tali mod li 
jippermetti l-portabbiltà effiċjenti tad-
dejta għal suġġetti tad-dejta.

Or. en
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Emenda 507
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) F’każijiet fejn id-dejta personali tista’
tkun ipproċessata legalment sabiex 
tipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta, jew għal raġunijiet ta’ interess 
pubbliku, awtorità uffiċjali jew l-interessi 
leġittimi ta’ kontrollur, kwalunkwe suġġett 
tad-dejta għandu madankollu jkun intitolat 
joġġezzjona għall-ipproċessar ta’ kull dejta 
li tirrigwardah. L-oneru tal-prova għandu 
jkun f’idejn il-kontrollur li juri li l-interessi 
leġittimi tiegħu jistgħu jegħlbu l-interessi 
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta.

(56) F’każijiet fejn id-dejta personali tista’
tkun ipproċessata legalment sabiex 
tipproteġi l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta, jew għal raġunijiet ta’ interess 
pubbliku jew awtorità uffiċjali, kwalunkwe 
suġġett tad-dejta għandu madankollu jkun 
intitolat joġġezzjona għall-ipproċessar ta’
kull dejta li tirrigwardah. L-oneru tal-prova 
għandu jkun f’idejn il-kontrollur li juri li l-
interessi leġittimi tiegħu jistgħu jegħlbu l-
interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi restawrat il-bilanċ bejn il-kontrollur tad-dejta u s-suġġett tad-dejta, oġġezzjoni 
għall-ipproċessar tad-dejta bbażat fuq interess leġittimu trid tkun permessa dejjem u mhux 
biss abbażi tas-sitwazzjoni partikolari ta’ suġġett tad-dejta.

Emenda 508
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata għall-għanijiet ta’ marketing
dirett, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt li joġġezzjona għal dan l-ipproċessar 
bla ma jkollu jagħmel ebda ħlas u b’mod 
effettiv u li jkun jista’ jiġi invokat 

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata għal għan speċifiku wieħed 
jew aktar, is-suġġett tad-dejta għandu 
jkollu d-dritt li joġġezzjona għal dan l-
ipproċessar minn qabel, bla ma jkollu 
jagħmel ebda ħlas u b’mod effettiv u li 
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faċilment. jkun jista’ jiġi invokat faċilment. Fejn il-
kunsens ikun intuża oriġinarjament bħala 
għan legali għall-ipproċessar, il-
kontrollur għandu, f’intervalli regolari, 
jinforma lis-suġġett tad-dejta bid-drittijiet 
tiegħu taħt l-Artikoli 15, 17, 18 u 19.

Or. en

Emenda 509
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata għall-għanijiet ta’ marketing 
dirett, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-
dritt li joġġezzjona għal dan l-ipproċessar 
bla ma jkollu jagħmel ebda ħlas u b’mod 
effettiv u li jkun jista’ jiġi invokat 
faċilment..

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata abbażi tal-interessi leġittimi 
tal-kontrollur tad-dejta, is-suġġett tad-
dejta għandu jkollu d-dritt li joġġezzjona 
għal dan l-ipproċessar minn qabel, bla ma 
jkollu jagħmel ebda ħlas u b’mod effettiv u 
li jkun jista’ jiġi invokat faċilment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ dritt qawwi ta’ oġġezzjoni kontra l-ipproċessar tad-dejta kollu abbażi ta’
interessi leġittimi u f’konformità mal-premessa l-ġdida 39(a)  li teskludi marketing dirett 
bħala interess leġittimu.

Emenda 510
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata għall-għanijiet ta’ marketing
dirett, is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-

(57) Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata għal għan speċifiku wieħed 
jew aktar, is-suġġett tad-dejta għandu 



PE504.340v01-00 118/182 AM\926396MT.doc

MT

dritt li joġġezzjona għal dan l-ipproċessar 
bla ma jkollu jagħmel ebda ħlas u b’mod 
effettiv u li jkun jista’ jiġi invokat 
faċilment..

jkollu d-dritt li joġġezzjona għal dan l-
ipproċessar minn qabel, bla ma jkollu 
jagħmel ebda ħlas u b’mod effettiv u li 
jkun jista’ jiġi invokat faċilment.

Or. en

Emenda 511
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 57a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57a) Il-listi ta’ oppożizzjoni huma 
magħmula minn nies li esprimew ix-
xewqa tagħhom li ma jirċevux messaġġi 
ta’ reklamar jew solleċitazzjonijiet 
kummerċjali permezz ta’ kanal wieħed 
jew aktar ta’ komunikazzjoni u li huma 
ġestiti minn organizzazzjonijiet 
professjonali jew organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi. L-użu tagħhom min-negozji 
għandu jkun imħeġġeġ bil-qawwa mill-
awtoritajiet pubbliċi. Fil-kuntest tal-użu 
ta’ dejta personali għal skopijiet ta’
marketing dirett, il-konsumatur għandu 
dejjem ikun konxju ta’ jekk il-kumpanija 
taderixxix mal-lista ta’ oppożizzjoni jew 
le. Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
l-għan ta’ din il-lista ta’ oppożizzjoni u l-
mod kif wieħed jirreġistra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-listi ta’ oppożizzjoni jistgħu jkunu għodda partikolarment rilevanti u effettiva fil-kuntest ta’
marketing dirett. Madankollu, huma għadhom mhumiex magħrufa ħafna. Hemm bżonn li 
jitħeġġeġ l-iżvilupp tagħhom.

Emenda 512
Alexander Alvaro
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Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, din il-miżura għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-
dħul fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta 
s-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-
suġġett tad-dejta u d-dritt li jikseb 
intervent uman u li miżura bħal din ma 
għandhiex tirrigwarda tfal.

(58) Suġġett tad-dejta għandu jkun 
soġġett biss għal miżura bbażata fuq it-
tfassil ta’ profili, jekk l-ipproċessar ikun 
ibbażat fuq ir-raġunijiet ta’ pproċessar 
illegali u jiġi akkumpanjat mil-liġi tal-
Unjoni jew ta’ Stat Membru li jistabbilixxi 
wkoll miżuri xierqa sabiex jiġu 
salvagwardjati l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta. Kull persuna fiżika 
għandu jkollha d-dritt li toġġezzjona għal 
li tiġi soġġetta għal miżuri bbażati fuq it-
tfassil ta’ profili.

Or. en

Emenda 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili 
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, din il-miżura għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-dħul 
fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-
suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett 
tad-dejta u d-dritt li jikseb intervent uman u 
li miżura bħal din ma għandhiex 

(58) Kull persuna fiżika u ġuridika għandu 
jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta għal 
miżura li hija bbażata fuq it-tfassil ta’
profili permezz ta’ pproċessar 
awtomatizzat u li tipproduċi effetti legali 
fir-rigward ta’ dik il-persuna fiżika jew 
ġuridika jew taffettwa b’mod sinifikanti lil 
dik il-persuna fiżika jew ġuridika. Effetti 
attwali għandhom ikunu paragunabbli fl-
intensità tagħhom għal effetti legali 
sabiex jaqgħu taħt din id-dispożizzjoni. 
Dan mhuwiex il-każ għal miżuri relatati 
ma’ komunikazzjoni kummerċjali, bħal 
pereżempju fil-qasam ta’ ġestjoni tar-
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tirrigwarda tfal. relazzjonijiet mal-klijenti jew l-akkwist 
tal-klijenti. Madankollu, miżura bbażata 
fuq it-tfassil ta’ profili permezz tal-
ipproċessar tad-dejta awtomatizzata u li 
tipproduċi effetti legali fir-rigward ta’
persuna fiżika jew ġuridika jew taffettwa 
b’mod sinifikanti lil persuna fiżika
għandha tkun permessa meta tkun 
espressament awtorizzata mil-liġi, 
imwettqa waqt id-dħul fi jew it-twettiq ta’
kuntratt, jew meta s-suġġett tad-dejta jkun 
ta l-kunsens. Fi kwalunkwe każ, dan l-
ipproċessar għandu jkun soġġett għal 
salvagwardji xierqa, inkluża informazzjoni 
speċifika tas-suġġett tad-dejta u d-dritt li 
jikseb intervent uman u li miżura bħal din 
ma għandhiex tirrigwarda tfal.

Or. en

Emenda 514
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili 
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, din il-miżura għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-dħul 
fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-
suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett 
tad-dejta u d-dritt li jikseb intervent uman u 
li miżura bħal din ma għandhiex 
tirrigwarda tfal.

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili 
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat u li 
tipproduċi effetti legali fir-rigward ta’ dik 
il-persuna fiżika jew taffettwa b’mod 
sinifikanti lil dik il-persuna fiżika. Effetti 
attwali għandhom ikunu paragunabbli fl-
intensità tagħhom għal effetti legali 
sabiex jaqgħu taħt din id-dispożizzjoni. 
Dan mhuwiex il-każ għal miżuri relatati 
ma’ komunikazzjoni kummerċjali, bħal 
pereżempju fil-qasam ta’ ġestjoni tar-
relazzjonijiet mal-klijenti jew l-akkwist 
tal-klijenti. Madankollu, miżura bbażata 
fuq it-tfassil ta’ profili permezz tal-
ipproċessar tad-dejta awtomatizzata u li 
tipproduċi effetti legali fir-rigward ta’
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persuna fiżika jew taffettwa b’mod 
sinifikanti lil persuna fiżika għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-dħul 
fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-
suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett 
tad-dejta u d-dritt li jikseb intervent uman u 
li miżura bħal din ma għandhiex 
tirrigwarda tfal.

Or. en

Emenda 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
hija bbażata fuq it-tfassil ta’ profili 
permezz ta’ pproċessar awtomatizzat. 
Madankollu, din il-miżura għandha tkun 
permessa meta tkun espressament 
awtorizzata mil-liġi, imwettqa waqt id-dħul 
fi jew it-twettiq ta’ kuntratt, jew meta s-
suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens. Fi 
kwalunkwe każ, dan l-ipproċessar għandu 
jkun soġġett għal salvagwardji xierqa, 
inkluża informazzjoni speċifika tas-suġġett 
tad-dejta u d-dritt li jikseb intervent uman u 
li miżura bħal din ma għandhiex 
tirrigwarda tfal.

(58) Kull persuna fiżika u ġuridika għandu 
jkollha d-dritt li ma tkunx soġġetta għal 
miżura li hija bbażata fuq it-tfassil ta’
profili permezz ta’ pproċessar 
awtomatizzat u li tipproduċi effetti legali 
fir-rigward ta’ dik il-persuna fiżika jew 
ġuridika jew taffettwa b’mod sinifikanti lil 
dik il-persuna fiżika jew ġuridika. Effetti 
attwali għandhom ikunu paragunabbli fl-
intensità tagħhom għal effetti legali 
sabiex jaqgħu taħt din id-dispożizzjoni. 
Dan mhuwiex il-każ għal miżuri relatati 
ma’ komunikazzjoni kummerċjali, bħal 
pereżempju fil-qasam ta’ ġestjoni tar-
relazzjonijiet mal-klijenti jew l-akkwist 
tal-klijenti. Madankollu, miżura bbażata 
fuq it-tfassil ta’ profili permezz tal-
ipproċessar tad-dejta awtomatizzata u li 
tipproduċi effetti legali fir-rigward ta’
persuna fiżika jew ġuridika jew taffettwa 
b’mod sinifikanti lil persuna fiżika
għandha tkun permessa meta tkun 
espressament awtorizzata mil-liġi, 
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imwettqa waqt id-dħul fi jew it-twettiq ta’
kuntratt, jew meta s-suġġett tad-dejta jkun 
ta l-kunsens. Fi kwalunkwe każ, dan l-
ipproċessar għandu jkun soġġett għal 
salvagwardji xierqa, inkluża informazzjoni 
speċifika tas-suġġett tad-dejta u d-dritt li 
jikseb intervent uman u li miżura bħal din 
ma għandhiex tirrigwarda tfal.

Or. en

Emenda 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji 
speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’
informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir 
jew fuq id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta, 
id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati 
fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi 
relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti 
mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa 
fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà 
demokratika biex tiġi salvagwardjata s-
sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-
ħajja tal-bniedem speċjalment fir-rispons 
għal diżastri naturali jew magħmula mill-
bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur 
ta’ etika għal professjonijiet regolati, 
interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’
Stat Membru, b’mod partikolari interess 
ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-
Unjoni jew ta’ Stat Membru, il-protezzjoni 
tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-
libertajiet ta’ oħrajn. Dawk ir-
restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 

(59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji 
speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’
informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir 
jew fuq id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta, 
id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati 
fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi 
relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti 
mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa 
fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà 
demokratika biex tiġi salvagwardjata s-
sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-
ħajja tal-bniedem speċjalment fir-rispons 
għal diżastri naturali jew magħmula mill-
bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali speċifiċi
jew ksur ta’ etika għal professjonijiet 
regolati, interessi pubbliċi oħra speċifiċi u 
definiti sew tal-Unjoni jew ta’ Stat 
Membru, il-protezzjoni tas-suġġett tad-
dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’
oħrajn. Dawk ir-restrizzjonijiet għandhom 
ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u mill-Konvenzjoni 
Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 
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u mill-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamental.

tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamental.

Or. en

Emenda 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji 
speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’
informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir
jew fuq id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta, 
id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati 
fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi 
relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti 
mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa 
fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà 
demokratika biex tiġi salvagwardjata s-
sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-
ħajja tal-bniedem speċjalment fir-rispons 
għal diżastri naturali jew magħmula mill-
bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur 
ta’ etika għal professjonijiet regolati, 
interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’
Stat Membru, b’mod partikolari interess 
ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-
Unjoni jew ta’ Stat Membru, il-protezzjoni 
tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-
libertajiet ta’ oħrajn. Dawk ir-
restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u mill-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentali.

(59) Ir-restrizzjonijiet fuq prinċipji 
speċifiċi u fuq id-drittijiet ta’
informazzjoni, aċċess, rettifika u tħassir, 
id-dritt għall-oġġezzjoni, il-miżuri bbażati 
fuq it-tfassil ta’ profili, kif ukoll fuq il-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta personali 
lil suġġett tad-dejta u dwar ċerti obbligi 
relatati tal-kontrolluri jistgħu jiġu imposti 
mil-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, sa 
fejn ikun meħtieġ u proporzjonat f’soċjetà 
demokratika biex tiġi salvagwardjata s-
sigurtà pubblika, inkluża l-protezzjoni tal-
ħajja tal-bniedem speċjalment fir-rispons 
għal diżastri naturali jew magħmula mill-
bniedem, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew ksur 
ta’ etika għal professjonijiet regolati, 
interessi pubbliċi oħra tal-Unjoni jew ta’
Stat Membru, b’mod partikolari interess 
ekonomiku jew finanzjarju importanti tal-
Unjoni jew ta’ Stat Membru, il-protezzjoni 
tas-suġġett tad-dejta jew id-drittijiet u l-
libertajiet ta’ oħrajn. Dawk ir-
restrizzjonijiet għandhom ikunu konformi 
mar-rekwiżiti stabbiliti mill-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
u mill-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Libertajiet Fundamentalis.
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Or. en

Emenda 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 519
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li 
jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-
ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar 
innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex 
jassigura u juri konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur għandu jadotta 
politiki interni u jimplimenta miżuri xierqa, 
li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji 
tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u l-

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li 
jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-
ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar 
innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex 
jassigura u juri konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur għandu
jirrispetta b’mod persistenti l-għażliet 
awtonomi tas-suġġetti tad-dejta u jadotta 
politiki interni u jimplimenta miżuri xierqa, 
li b’mod partikolari jissodisfaw il-prinċipji 
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protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku. tal-protezzjoni tad-dejta bid-disinn u l-
protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku.

Or. en

Emenda 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali teħtieġ li
jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-
ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar 
innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Sabiex 
jassigura u juri konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur għandu jadotta 
politiki interni u jimplimenta miżuri 
xierqa, li b’mod partikolari jissodisfaw il-
prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn u l-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku.

(61) Biex jintlaħqu l-aspettattivi tal-
konsumaturi u tan-negozji dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali, għandhom
jittieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi 
xierqa, kemm fiż-żmien tad-disinn tal-
ipproċessar u fiż-żmien tal-ipproċessar 
innifsu, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament jiġu ssodisfati. Miżuri li 
għandhom bħala oġġettiv iż-żieda fl-
informazzjoni għall-konsumatur u l-
faċilità tal-għażla għandhom jiġu 
inkoraġġuti, abbażi ta’ kooperazzjoni tal-
industrija u li jiġu ffavoriti soluzzjonijiet, 
prodotti u servizzi innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif jiġu integrati l-privatezza u l-protezzjoni tad-dejta fi proċessi interni għandu jibqa’
flessibbli u jħalli l-ispazji għal adattament. Il-kunċett PbD għandu jkun newtrali mil-lat ta’
teknoloġija, ma għandux jintroduċi teknoloġija jew mandati operattivi speċifiċi, u ma 
għandux jikkontribwixxi għal differenzjazzjoni bejn l-ICT u setturi oħra.

Emenda 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho
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Proposta għal regolament
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Huwa importanti l-involviment fi 
djalogu strutturat mal-industrija sabiex 
jiġi implimentat dan ir-Regolament. L-
industrija għandha tassumi r-
responsabbiltà kondiviża tagħha sabiex 
toħroġ b’soluzzjonijiet, prodotti u servizzi 
innovattivi sabiex jiżdiedu s-salvagwardji 
fuq il-protezzjoni tad-dejta personali, 
b’mod partikolari għat-tfal, pereżempju 
permezz tal-kodiċijiet ta’ kondotta u l-
mekkaniżmi ta’ monitoraġġ. Sforzi 
awtoregolatorji ma jeżentawx lill-
industrija milli tapplika dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 523
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta għal regolament
Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 525
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 62a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62a) Skambji tad-dejta bejn l-entità 
responsabbli u parti li qed tipproċessa d-
dejta b’kuntratt ma jikkostitwixxux 
komunikazzjoni tad-dejta li hija suġġetta 
għall-prekondizzjonijiet ulterjuri għall-
ammissibbiltà stabbiliti fir-Regolament. 
Ir-responsabbiltà konġunta li tirriżulta 
minn ftehim kuntrattwali u l-livell ta’
protezzjoni uniformi maħluq b’dan 
tiggarantixxi trattament b’attenzjoni tad-
dejta personali. Għalhekk, entitajiet 
responsabbli u partijiet li qed 
jipproċessaw id-dejta b’kuntratt 
m’għandhomx jitqiesu bħala riċevituri.

Or. en

Emenda 526
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit 
fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’
suġġetti tad-dejta li jgħix fl-Unjoni li l-
attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit 
fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’
suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni li l-
attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew mal-
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monitoraġġ tal-imġiba tagħhom, il-
kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, 
sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit 
f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’
protezzjoni, jew il-kontrollur ikun impriża
żgħira jew ta’ daqs medju jew awtorità jew 
korp pubbliku jew meta l-kontrollur ikun 
qiegħed joffri prodotti jew servizzi 
okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti 
tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi 
f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun 
indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’
superviżjoni.

monitoraġġ tas-suġġetti tad-dejta, il-
kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, 
sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit 
f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’
protezzjoni, jew il-kontrollur ikun impriża
li tipproċessa dejta personali ta’ inqas 
minn 500 suġġett tad-dejta jew ikun
awtorità jew korp pubbliku meta l-
kontrollur ikun qiegħed joffri prodotti jew 
servizzi okkażjonalment biss lil dawn is-
suġġetti tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu 
jaġixxi f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun 
indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’
superviżjoni.

Or. en

Emenda 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit 
fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’
suġġetti tad-dejta li jgħix fl-Unjoni li l-
attivitajiet ta’ pproċessar tiegħu huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew 
servizzi lil dawn is-suġġetti tad-dejta, jew 
mal-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom, il-
kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, 
sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit 
f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’
protezzjoni, jew il-kontrollur ikun impriża 
żgħira jew ta’ daqs medju jew awtorità jew 
korp pubbliku jew meta l-kontrollur ikun 
qiegħed joffri prodotti jew servizzi 
okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti 
tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi 
f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun 
indirizzat minn kwalunkwe awtorità ta’
superviżjoni.

(63) Meta kontrollur, li mhuwiex stabbilit 
fl-Unjoni jipproċessa dejta personali ta’
suġġetti tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni, il-
kontrollur għandu jaħtar rappreżentant, 
sakemm il-kontrollur ma jkunx stabbilit 
f’pajjiż terz li jiżgura livell xieraq ta’
protezzjoni, jew il-kontrollur ikun impriża 
żgħira jew ta’ daqs medju jew awtorità jew 
korp pubbliku jew meta l-kontrollur ikun 
qiegħed joffri prodotti jew servizzi 
okkażjonalment biss lil dawn is-suġġetti 
tad-dejta. Ir-rappreżentant għandu jaġixxi 
f’isem il-kontrollur u li jista’ jkun 
indirizzat mill-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti.
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Or. en

Emenda 528
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(65) Kull kontrollur u proċessur għandu 
jkun obbligat li jikkoopera mal-awtorità 
ta’ superviżjoni. Sabiex juri l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament, il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jiddokumenta
operazzjonijiet ta’ pproċessar jekk tkun se 
tiġi eżegwita waħda mill-operazzjonijiet
ta’ pproċessar kif imsemmi fl-
Artikolu 33(2); il-kontrollur u l-proċessur 
għandhom jagħmlu din id-
dokumentazzjoni disponibbli, meta tintalab
mid-DPA, sabiex tkun tista’ sservi għas-
sorveljanza ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’
pproċessar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabbiltà tal-kontrollur jew il-proċessur li jipprovdu lid-DPA jew lis-suġġett tad-
dejta b’informazzjoni fil-każ li din tkun meħtieġa. Dan ir-Regolament m’għandux ikun 
preskrittiv wisq u jitlob dokumentazzjoni tal-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar. Jekk tkun 
meħtieġa, ir-responsabbiltà li tagħmel id-dokumentazzjoni disponibbli hija tal-proċessur jew 
tal-kontrollur.

Emenda 529
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Regolament, il-kontrollur għandu 
jiddokumenta operazzjonijiet ta’
pproċessar, li wara valutazzjoni tar-riskju 
joħolqu grad għoli ta’ riskju għad-
drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari d-dritt tagħhom 
għall-privatezza. Kull kontrollur għandu 
jkun obbligat li jikkoopera mal-awtorità ta’
superviżjoni u jagħmel din id-
dokumentazzjoni disponibbli meta tintalab, 
sabiex tkun tista’ sservi għas-sorveljanza 
ta’ dawn l-operazzjonijiet ta’ pproċessar.
Kull proċessur għandu jipprovdi lill-
kontrollur bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa sabiex jiġu sodisfatti l-obbligi 
tiegħu taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Emenda 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur
għandu jiddokumenta kull operazzjoni ta’
pproċessar. Kull kontrollur u proċessur
għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-

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

jagħmel din id-dokumentazzjoni 
disponibbli meta tintalab, sabiex tkun tista’
sservi għas-sorveljanza ta’ dawn l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar.

Or. en

Emenda 531
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-
Regolament, il-kontrollur jew il-proċessur
għandu jiddokumenta kull operazzjoni ta’
pproċessar. Kull kontrollur u proċessur
għandu jkun obbligat li jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni u jagħmel din id-

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

jagħmel din id-dokumentazzjoni 
disponibbli meta tintalab, sabiex tkun tista’
sservi għas-sorveljanza ta’ dawn l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar.

Or. en

Emenda 533
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-
interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn 
adatt tikkoopera ma’ pajjiżi terzi.

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-
interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn 
adatt, pajjiżi terzi għandhom jiġu mħeġġa 
biex jikkoperaw.

Or. hu

Emenda 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 66
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-
interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn
adatt tikkoopera ma’ pajjiżi terzi.

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, għandhom ikunu promossi 
wkoll in-newtralità teknoloġika, l-
interoperabbiltà u l-innovazzjoni, fejn
adattat, lejn pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jevalwa r-riskji inerenti għall-ipproċessar u 
jimplimenta miżuri sabiex itaffi dawk ir-
riskji. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw 
livell xieraq ta’ sigurtà, filwaqt li 
jikkunsidraw it-teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta. Meta tistabbilixxi 
standards tekniċi u miżuri ta’
organizzazzjoni biex tiżgura s-sigurtà tal-
ipproċessar, il-Kummissjoni għandha 
tippromwovi n-newtralità teknoloġika, l-

(66) Sabiex iżomm is-sigurtà u jipprevjeni 
l-ipproċessar li jikser dan ir-Regolament, 
il-kontrollur għandu jevalwa r-riskji 
inerenti għall-ipproċessar u jimplimenta 
miżuri sabiex itaffi dawk ir-riskji. Dawn il-
miżuri għandhom jiżguraw livell xieraq ta’
sigurtà, filwaqt li jikkunsidraw it-
teknoloġija u l-ispejjeż tal-
implimentazzjoni tagħhom b’konnessjoni 
mar-riskji u n-natura tad-dejta personali li 
għandha tkun protetta.



AM\926396MT.doc 135/182 PE504.340v01-00

MT

interoperabbiltà u l-innovazzjoni u fejn 
adatt tikkoopera ma’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 536
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolluri mhux neċessarjament isiru konxji minn ksur tad-dejta f’perjodu ta’ żmien 
stabbilit. Huwa importanti li d-DPA tiġi notifikata mingħajr dewmien żejjed u li l-proċessur 
jew il-kontrollur ikunu jistgħu juru xi jkun sar wara li jiġi skopert il-ksur tad-dejta.

Emenda 537
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 538
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

dewmien żejjed u, fejn possibbli, fi żmien
72 siegħa. Meta dan ma jkunx jista’
jinkiseb fi żmien 72 siegħa, in-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn 
spjegazzjoni għar-raġunijiet tad-dewmien. 
L-individwi li d-dejta personali tagħhom 
tista’ tkun affettwata ħażin mill-ksur 
għandhom jiġu nnotifikati mingħajr 
dewmien bla bżonn sabiex ikunu jistgħu 
jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Ksur 
għandu jitqies li jaffettwa ħażin id-dejta 
personali jew il-privatezza ta’ suġġett tad-
dejta meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni. In-notifika 
għandha tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-
dejta personali kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lill-individwu 
kkonċernat biex jitnaqqsu l-effetti negattivi 
potenzjali. In-notifiki lis-suġġetti tad-dejta 
għandhom isiru malajr kemm jista’ jkun 
raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. en

Emenda 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl
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Emenda 540
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Jekk in-numru ta’ sigħat ikun stipulat, l-implimentazzjoni u l-konformità mad-dispożizzjoni 
f’xi każijiet se tkun diffiċli. 72 siegħa jistgħu jkunu wisq u jistgħu f’ċerti każijiet tkun tfisser 
tlett ijiem tax-xogħol. Iżda, ġurnata tax-xogħol, tagħti skadenza sostenibbli għal azzjoni 
immedjata.

Emenda 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

raġonevolment fattibbli, u b’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-awtorità ta’ superviżjoni u 
b’mod li jirrispetta l-gwida mogħtija 
minnha jew minn awtoritajiet rilevanti oħra
(eż. awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi). 
Pereżempju, l-opportunità għal suġġetti 
tad-dejta li jnaqqsu riskju immedjat ta’
ħsara, issejjaħ għal notifika immedjata tas-
suġġetti tad-dejta filwaqt li l-ħtieġa li jiġu 
implimentati miżuri xierqa kontra ksur 
simili jew kontinwu tista’ tiġġustifika 
dewmien itwal.

Or. en

Emenda 542
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personal. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn 
proċeduri u mekkaniżmi effettivi li 
jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta skont 
in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew 
l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, 
għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq 

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personal. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa.
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il-protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew 
il-proċessur qabel l-ipproċessar, li b’mod 
partikolari għandha tinkludi l-miżuri, is-
salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dejta 
personali u sabiex tintwera l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma ssemmi b’mod ġust il-Premessa 70 li l-obbligu ġenerali li jiġi notifikat l-ipproċessar 
tad-dejta personali lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni jipproduċi piżijiet amministrattivi u 
finanzjarji, dan m’għandux jiġi sostitwit minn obbligu simili. Il-kontrolluri tad-dejta 
għandhom pjuttost jipparteċipaw f’konsultazzjonijiet u jipproduċu valutazzjonijiet dettaljati 
tal-impatt li jeħtieġ li jiġu provduti biss fuq talba lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda 543
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personali. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn 
proċeduri u mekkaniżmi effettivi li 
jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta skont 
in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew 
l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, 
għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew il-
proċessur qabel l-ipproċessar, li b’mod 

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni li jippermetti li 
l-Istati Membri jeżentaw l-ipproċessar, li 
ma kienx probabbli li joħloq riskji għas-
suġġetti tad-dejta, minn dan ir-
Regolament. Dan l-obbligu jipproduċi 
oneri finanzjarji u amministrattivi u ma 
kkontribwixxiex fil-każijiet kollha għat-
titjib tal-protezzjoni tad-dejta personali. 
Għaldaqstant, dan l-obbligu ta’ notifika 
ġenerali bla distinzjoni għandu jitneħħa, u 
jiġi sostitwit minn proċeduri u mekkaniżmi 
effettivi li jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta skont 
in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew 
l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, 
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partikolari għandha tinkludi l-miżuri, is-
salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dejta 
personali u sabiex tintwera l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew il-
proċessur qabel l-ipproċessar, li b’mod 
partikolari għandha tinkludi l-miżuri, is-
salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dejta 
personali u sabiex tintwera l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 544
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personali. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn 
proċeduri u mekkaniżmi effettivi li 
jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta skont 
in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew 
l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, 
għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew il-
proċessur qabel l-ipproċessar, li b’mod 
partikolari għandha tinkludi l-miżuri, is-
salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dejta 
personali u sabiex tintwera l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni li jippermetti li 
l-Istati Membri jeżentaw l-ipproċessar, li 
ma kienx probabbli li joħloq riskji għas-
suġġetti tad-dejta, minn dan l-obbligu. 
Dan l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi u ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personali. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn 
proċeduri u mekkaniżmi effettivi li 
jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw grad għoli ta’ riskji speċifiċi 
għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti 
tad-dejta skont in-natura tagħhom, l-ambitu 
tagħhom jew l-għanijiet tagħhom. F’dawn 
il-każijiet, għandha ssir valutazzjoni tal-
impatt fuq il-privatezza mill-kontrollur 
qabel l-ipproċessar, li b’mod partikolari 
għandha tinkludi l-miżuri, is-salvagwardji 
u l-mekkaniżmi previsti sabiex tiġi żgurata 
l-protezzjoni tad-dejta personali u sabiex 
tintwera l-konformità ma’ dan ir-
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Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda taqbel mal-emenda għall-Artikolu 33 u l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju propost. 
Barra minn hekk, issir referenza għall-possibbiltà taħt l-Artikolu 18 tad-Direttiva 95/46/KE li 
jiġi eżentat l-ipproċessar b’riskju baxx mill-obbligu tan-notifika. Il-proposta tal-Kummissjoni 
ma kienx fiha din l-eżenzjoni. L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, b’mod speċjali l-emendi għall-
Artikoli 28 u 33 jerġa’ jdaħħal din l-eżenzjoni.

Emenda 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personali. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa, u jiġi sostitwit minn 
proċeduri u mekkaniżmi effettivi li 
jiffokaw minflok fuq dawk l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta skont 
in-natura tagħhom, l-ambitu tagħhom jew 
l-għanijiet tagħhom. F’dawn il-każijiet, 
għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq 
il-protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew 
il-proċessur qabel l-ipproċessar, li b’mod 
partikolari għandha tinkludi l-miżuri, is-
salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dejta 
personali u sabiex tintwera l-konformità 
ma’ dan ir-Regolament.

(70) Id-Direttiva 95/46/KE pprovdiet għal 
obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-
ipproċessar tad-dejta personali lill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni. Filwaqt li dan 
l-obbligu jipproduċi oneri finanzjarji u 
amministrattivi, ma kkontribwixxiex fil-
każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni 
tad-dejta personali. Għaldaqstant, dan l-
obbligu ta’ notifika ġenerali bla distinzjoni 
għandu jitneħħa.
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Or. en

Emenda 546
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Dan għandu japplika b’mod 
partikolari għal sistemi ta’ arkivjar fuq 
skala kbira li għadhom kif jiġu stabbiliti, 
li għandhom l-għan li jipproċessaw 
ammont konsiderevoli ta’ dejta personali 
fil-livell reġjonali, nazzjonali jew 
supranazzjonali u li jistgħu jaffettwaw 
għadd kbir ta’ suġġetti tad-dejta.

imħassra

Or. en

Emenda 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71) Dan għandu japplika b’mod 
partikolari għal sistemi ta’ arkivjar fuq 
skala kbira li għadhom kif jiġu stabbiliti, 
li għandhom l-għan li jipproċessaw 
ammont konsiderevoli ta’ dejta personali 
fil-livell reġjonali, nazzjonali jew 
supranazzjonali u li jistgħu jaffettwaw 
għadd kbir ta’ suġġetti tad-dejta.

imħassra

Or. en
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Emenda 548
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 71a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71a) Il-kontrolluri għandhom jiffokaw 
fuq il-protezzjoni tad-dejta personali 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tad-dejta 
mill-ġbir sal-ipproċessar sat-tħassir 
permezz ta’ investiment mill-bidu f’qafas 
ta’ ġestjoni tad-dejta sostenibbli u billi jiġi 
segwit minn mekkaniżmu ta’ konformità 
komprensiv.

Or. en

Emenda 549
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 71b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71b) Kull kontrollur tad-dejta għandu l-
ewwel iwettaq analiżi tar-riskju ta’
operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-dejta, 
filwaqt illi janalizza r-riskji speċifiċi għad-
drittijiet u l-libertajiet ta’ suġġetti tad-
dejta minħabba fin-natura tagħhom, l-
ambitu tagħhom jew l-iskopijiet tagħhom, 
u filwaqt illi jivvaluta liema obbligi 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jeħtieġ li 
jiġu mħarsa. L-analiżi tar-riskju għandha 
tiġi aġġornata, jekk kwalunkwe waħda 
mill-kriterji msemmija tinbidel u għandha 
tiġi dokumentata, jekk ir-riżultati tagħha 
ma jeħtiġux it-twettiq ta’ valutazzjoni tal-
impatt tal-protezzjoni tad-dejta.

Or. en
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Emenda 550
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 71c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(71c) Il-valutazzjonijiet tal-impatt huma l-
qalba essenzjali ta’ kwalunkwe qafas 
sostenibbli tal-protezzjoni tad-dejta, 
filwaqt illi jiżguraw li n-negozji huma 
konxji sa mill-bidu tal-konsengwenzi 
kollha possibbli tal-operazzjonijiet tal-
ipproċessar tad-dejta tagħhom. Jekk il-
valutazzjonijiet tal-impatt isiru bir-reqqa, 
il-probabbiltà ta’ kwalunkwe ksur tad-
dejta jew operazzjoni intrużiva għall-
privatezza tista’ tiġi limitata 
fundamentalment. Il-valutazzjonijiet tal-
impatt tal-protezzjoni tad-dejta għandhom 
konsegwentement jikkunsidraw il-ġestjoni 
sħiħa taċ-ċiklu tal-ħajja tad-dejta 
personali mill-ġbir sal-ipproċessar sat-
tħassir, filwaqt illi jiddeskrivu fid-dettall l-
operazzjonijiet tal-ipproċessar previsti, ir-
riskji għad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta, il-miżuri previsti sabiex 
jiġu indirizzati r-riskji, is-salvagwardji, il-
miżuri ta’ sigurtà u l-mekkaniżmi sabiex 
tiġi żgurata l-konformità mar-
Regolament.

Or. en

Emenda 551
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Hemm ċirkostanzi li taħthom jista’ (72) Hemm ċirkostanzi li taħthom jista’
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jkun sensibbli u ekonomiku li s-suġġett ta’
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta jkun usa’ minn proġett wieħed, 
pereżempju fejn awtoritajiet jew korpi 
pubbliċi jkollhom l-intenzjoni li 
jistabbilixxu applikazzjoni jew pjattaforma 
ta’ pproċessar komuni jew fejn diversi 
kontrolluri għandhom il-pjan li jintroduċu 
applikazzjoni komuni jew ambjent ta’
pproċessar f’settur jew segment industrijali 
jew għal attività orizzontali li tintuża 
b’mod wiesa’.

jkun meħtieġ li s-suġġett ta’ valutazzjoni 
tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta jkun 
usa’ minn proġett wieħed, pereżempju fejn 
awtoritajiet jew korpi pubbliċi jkollhom l-
intenzjoni li jistabbilixxu applikazzjoni jew 
pjattaforma ta’ pproċessar komuni jew fejn 
diversi kontrolluri għandhom il-pjan li 
jintroduċu applikazzjoni komuni jew 
ambjent ta’ pproċessar f’settur jew segment 
industrijali jew għal attività orizzontali li 
tintuża b’mod wiesa’.

Or. en

Emenda 552
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu 
grad għoli ta’ riskji speċifiċi għad-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-
dejta, bħall-esklużjoni tal-individwi mid-
dritt tagħhom, jew bl-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda speċifiċi, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tkun ikkonsultata, qabel jinbdew 
l-operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż 
li jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament, u li tagħmel proposti sabiex 
tirrimedja sitwazzjoni bħal din. Din il-
konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul 
it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament 
nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata 
fuq miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-
natura tal-ipproċessar u tistabbilixxi 
salvagwardji xierqa.

imħassra

Or. en
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Emenda 553
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-
esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, 
jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, 
l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
ikkonsultata, qabel jinbdew l-
operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li 
jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament, u li tagħmel proposti sabiex 
tirrimedja sitwazzjoni bħal din. Din il-
konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul 
it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament 
nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata fuq 
miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-natura 
tal-ipproċessar u tistabbilixxi salvagwardji 
xierqa.

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jistgħu
jinvolvu grad għoli ta’ riskji speċifiċi għad-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-
dejta, bħall-esklużjoni tal-individwi mid-
dritt tagħhom, jew bl-użu ta’ teknoloġiji 
ġodda speċifiċi, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tkun ikkonsultata, qabel jinbdew 
l-operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż 
li jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament, u li tagħmel proposti sabiex 
tirrimedja sitwazzjoni bħal din. Din il-
konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul 
it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament 
nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata fuq 
miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-natura 
tal-ipproċessar u tistabbilixxi salvagwardji 
xierqa.

Or. en

Emenda 554
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-
esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, 

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-
esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, 



AM\926396MT.doc 151/182 PE504.340v01-00

MT

jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, 
l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
ikkonsultata, qabel jinbdew l-
operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li 
jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament, u li tagħmel proposti sabiex 
tirrimedja sitwazzjoni bħal din. Din il-
konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul 
it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament 
nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata fuq 
miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-natura 
tal-ipproċessar u tistabbilixxi salvagwardji 
xierqa.

jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi,
il-kontrollur għandu jiddokumenta l-
valutazzjoni tal-impatt fuq il-privatezza u 
jagħmel din il-valutazzjoni disponibbli 
lill-awtorità ta’ superviżjoni fuq talba. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tiġi 
kkonsultata matul it-tħejjija kemm ta’
miżura mill-parlament nazzjonali kif ukoll 
ta’ miżura bbażata fuq miżura leġiżlattiva 
li tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar u 
tistabbilixxi salvagwardji xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda taqbel mal-emendi għal Artikolu 34.

Emenda 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-
esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, 
jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, 
l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
ikkonsultata, qabel jinbdew l-
operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li 
jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament, u li tagħmel proposti sabiex 
tirrimedja sitwazzjoni bħal din. Din il-
konsultazzjoni għandha sseħħ ukoll matul 
it-tħejjija kemm ta’ miżura mill-parlament 
nazzjonali kif ukoll ta’ miżura bbażata 
fuq miżura leġiżlattiva li tiddefinixxi n-
natura tal-ipproċessar u tistabbilixxi 

(74) Fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta tindika li l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar jinvolvu grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, bħall-
esklużjoni tal-individwi mid-dritt tagħhom, 
jew bl-użu ta’ teknoloġiji ġodda speċifiċi, 
l-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
ikkonsultata, qabel jinbdew l-
operazzjonijiet, dwar ipproċessar riskjuż li 
jista’ ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament.
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salvagwardji xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ superviżjoni u l-kontrolluri tad-dejta u 
proċessuri fejn ikun hemm indikazzjoni li l-operazzjonijiet ta’ proċessar jinvolvu grad għoli 
ta’ riskji speċifiċi għad-drittijiet u l-libertà tas-suġġetti tad-dejta u l-ipproċessar riskjuż jista’
ma jkunx f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

Emenda 556
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74a) Il-valutazzjonijiet tal-impatt jistgħu 
jkunu ta’ għajnuna biss, jekk in-negozji 
jiżguraw li qed jikkonformaw mal-
wegħdiet oriġinarjament stabbiliti fihom. 
Il-kontrolluri tad-dejta għandhom 
għalhekk iwettqu reviżjonijiet perjodiċi 
tal-konformità mal-protezzjoni tad-dejta li 
juru li l-mekkaniżmi tal-ipproċessar tad-
dejta fis-seħħ jikkonformaw ma’
assigurazzjonijiet magħmula fil-
valutazzjoni tal-impatt dwar il-protezzjoni 
tad-dejta. Għandhom juru wkoll l-abilità 
tal-kontrollur tad-dejta li jikkonforma 
mal-għażliet awtonomi tas-suġġetti tad-
dejta. Barra minn hekk, f’każ li r-
reviżjoni ssib inkonsistenzi fil-konformità, 
għandha tenfasizzahom u tippreżenta 
rakkomandazzjonijiet dwar kif tinkiseb 
konformità sħiħa.

Or. en

Emenda 557
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Premessa 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74a) L-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jimmonitorjaw l-ipproċessar tad-
dejta personali mill-kontrollur u l-
proċessur sabiex il-kontrollur u l-
proċessur jingħataw parir dwar 
konformità ma’ dan ir-Regolament; b’dan 
għandhom  jgħinu biex jassiguraw li l-
operazzjonijiet tal-ipproċessar aktarx ma 
jkunux ser iħallu effett ħażin fuq id-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-
data.

Or. en

Emenda 558
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 74b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(74b) L-organizzazzjonijiet tal-protezzjoni 
tad-dejta jew uffiċjali tal-protezzjoni tad-
dejta jaġixxu indipendentement, li jfisser 
li ma jirċevux struzzjonijiet fir-rigward 
tal-eżerċizzju tal-funzjoni tagħhom bħala 
l-awtorità assenjata għall-protezzjoni tad-
dejta. L-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandhom jirrappurtaw b’mod dirett 
lill-ġestjoni tal-kontrollur jew tal-
proċessur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa tirreferi għall-Artikolu 36 - paragrafu 2.
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Emenda 559
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża,
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża u jkollu 
x’jaqsam ma’ aktar minn 500 suġġett tad-
dejta fis-sena, jew fejn l-attivitajiet 
ewlenin tiegħu jinvolvu operazzjonijiet ta’
pproċessar li jeħtieġu monitoraġġ regolari 
u sistematiku, persuna għandha tgħin lill-
kontrollur jew lill-proċessur jissorvelja l-
konformità interna ma’ dan ir-Regolament. 
Dan l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, 
kemm jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif 
ukoll jekk ma jkunx, għandu jkun 
f’pożizzjoni li jwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti tiegħu b’mod indipendenti.

Or. en

Emenda 560
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna jew tim ta’ professjonisti 
għandhom jgħinu lill-kontrollur jew lill-
proċessur jissorvelja l-konformità interna 
ma’ dan ir-Regolament. Dan l-uffiċjal tal-
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jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

protezzjoni tad-dejta, kemm jekk ikun 
impjegat tal-kontrollur kif ukoll jekk ma 
jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li jwettaq 
id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu b’mod 
indipendenti. Madankollu, ir-
responsabbiltà finali għandha tibqa’ tal-
maniġment ta’ organizzazzjoni.

Or. en

Emenda 561
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku, persuna għandha tgħin lill-
kontrollur jew lill-proċessur jissorvelja l-
konformità interna ma’ dan ir-Regolament. 
Dan l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, 
kemm jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif 
ukoll jekk ma jkunx, għandu jkun 
f’pożizzjoni li jwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti tiegħu b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta l-ipproċessar isir minn 
impriża kbira li jkollha x’taqsam mal-
attivitajiet ewlenin tiegħu u joħloq grad 
għoli ta’ riskju għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta b’mod 
speċjali d-dritt tagħhom għall-privatezza, 
bħall-monitoraġġ regolari u sistematiku
ta’ suġġetti tad-dejta, irrispettivament 
mill-miżuri meħuda biex jiġu mitigati 
dawn ir-riskji, persuna għandha tgħin lill-
kontrollur jissorvelja l-konformità interna 
ma’ dan ir-Regolament. Dan l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, kemm jekk ikun 
impjegat tal-kontrollur kif ukoll jekk ma 
jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li jwettaq 
id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu b’mod 
indipendenti. Fi kwalunkwe każ, il-ħatra 
ta’ tali persuna għandha tkun 
fakultattiva. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jinħatar fuq il-bażi tal-
kwalitajiet professjonali u, b’mod 
partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-
prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-
ħila li jwettaq il-kompiti tiegħu jew 
tagħha. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
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jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-
kontrollur jew mill-proċessur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda taqbel mal-emendi għall-Artikolu 35.

Emenda 562
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, ikollu 
x’jaqsam ma’ aktar minn 500 suġġett tad-
dejta kull sena, jew meta l-attivitajiet 
ewlenin tiegħu, irrispettivament mid-daqs 
tal-impriża, jinvolvu operazzjonijiet ta’
pproċessar fuq dejta sensittiva, jew 
operazzjonijiet tal-ipproċessar li jeħtieġu 
monitoraġġ regolari u sistematiku, persuna 
għandha tgħin lill-kontrollur jew lill-
proċessur jissorvelja l-konformità interna 
ma’ dan ir-Regolament. Meta jiġi stabbilit 
jekk id-dejta dwar numru kbir ta’ suġġetti 
tad-dejta hijiex qed tiġi pproċessata, 
m’għandhiex titqies id-dejta arkivjata li 
hija ristretta b’tali mod li mhijiex soġġetta 
għall-aċċess ta’ dejta normali u l-
operazzjonijiet tal-ipproċessar tal-
kontrollur u ma tistax tinbidel aktar. Dan 
l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx u kemm jekk qed iwettaq 
dak il-kompitu full time kif ukoll jekk ma 
jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li jwettaq 
id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu b’mod 
indipendenti.
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Or. en

Emenda 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża li tħaddem 
tal-inqas 50 impjegat jew li tipproċessa 
dejta personali ta’ mill-inqas 250 persuna, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti. Sabiex l-
indipendenza tal-uffiċjali tal-protezzjoni 
tad-dejta tkun iggarantita, dawn 
għandhom igawdu protezzjoni speċjali 
kontra t-tkeċċija u d-diskriminazzjoni 
waqt il-qadi tad-dmirijiethom, simili għad-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-
protezzjoni tar-rappreżentanti tal-
ħaddiema. Dawn għandhom jinħatru biss 
bl-approvazzjoni tat-trejdjunjin li 
tirrappreżenta l-ħaddiema. Barra minn 
hekk, l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jingħataw l-opportunità għall-
edukazzjoni u t-taħriġ, bi spejjeż tal-
kontrollur tal-ipproċessur jew tal-
proċessur.

Or. de
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Emenda 564
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira jew 
jirrelata ma’ aktar minn 249 suġġetti tad-
dejta fis-sena, irrispettivament mid-daqs 
tal-impriża, jinvolvu operazzjonijiet ta’
pproċessar li jeħtieġu monitoraġġ regolari 
u sistematiku, persuna għandha tgħin lill-
kontrollur jew lill-proċessur jissorvelja l-
konformità interna ma’ dan ir-Regolament.
Meta jistabbilixxu jekk id-dejta dwar 
numru kbir ta’ suġġetti tad-dejta hux jiġu 
pproċessati, din m’għandhiex tittieħed 
f’kunsiderazzjoni jekk id-dejta arkivjata 
hija ristretta b’tali mod li ma jkunux 
soġġetti għall-aċċess għad-dejta normali u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar tal-
kontrollur u ma jistgħux jiġu mibdula.
Dan l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, 
kemm jekk ikun impjegat tal-kontrollur u 
kemm jekk hux iwettaq il-kompitu tiegħu 
full time, kif ukoll jekk ma jkunx, għandu 
jkun f’pożizzjoni li jwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti tiegħu b’mod indipendenti. L-
uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta għandu 
b’mod partikolari jiġi kkonsultat qabel id-
disinn, l-akkwist, l-iżvilupp u t-twaqqif ta’
sistemi għall-ipproċessar awtomatizzat 
tad-data personali, sabiex jiġi żgurat l-
prinċipji tal-privatezza skont id-disinn u l-
privatezza fil-kontumaċja.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘intrapriża kbira’ tippresupponi aktar minn 249 impjegat. Limitu ta’ 500 
għall-każijiet individwali jkun għoli wisq. Għal raġunijiet ta’ konsistenza, l-ipproċessar tad-
dejta dwar aktar minn 249 persuna għandu jkun il-punt ta’ referenza.
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Emenda 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li 
jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża, jew meta l-
attivitajiet ewlenin tiegħu, irrispettivament 
mid-daqs tal-impriża, jinvolvu 
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu 
monitoraġġ regolari u sistematiku, persuna 
għandha tgħin lill-kontrollur jew lill-
proċessur jissorvelja l-konformità interna 
ma’ dan ir-Regolament. Dan l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, kemm jekk ikun 
impjegat tal-kontrollur kif ukoll jekk ma 
jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni li jwettaq 
id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu b’mod 
indipendenti. Biex tiġi salvagwardjata l-
indipendenza tagħhom, l-uffiċjali tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom, waqt it-
twettiq tad-dmirijiet tagħhom, igawdu 
protezzjoni speċjali kontra tkeċċija u 
diskriminazzjoni, paragunabbli ma’
rappreżentanti ta’ trejdjunjins jew 
ħaddiema taħt il-liġi u l-prattiki 
nazzjonali. L-uffiċjali tal-protezzjoni tad-
dejta għandhom jinħatru bil-kunsens tar-
rappreżentanza tal-post tax-xogħol.

Or. en

Emenda 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 75
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, 
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna għandha tgħin lill-kontrollur jew 
lill-proċessur jissorvelja l-konformità 
interna ma’ dan ir-Regolament. Dan l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, kemm 
jekk ikun impjegat tal-kontrollur kif ukoll 
jekk ma jkunx, għandu jkun f’pożizzjoni 
li jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu
b’mod indipendenti.

(75) Meta l-ipproċessar isir fis-settur 
pubbliku jew meta, fis-settur privat, l-
ipproċessar isir minn impriża kbira, jew 
meta l-attivitajiet ewlenin tiegħu,
irrispettivament mid-daqs tal-impriża, 
jinvolvu operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku, 
persuna jew organizzazzjoni għandha tgħin 
lill-kontrollur jew lill-proċessur jissorvelja 
l-konformità interna ma’ dan ir-
Regolament. Dan l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jew organizzazzjonijiet tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom ikunu
f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet u l-
kompiti tagħhom b’mod indipendenti.

Or. en

Emenda 567
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 75a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75a) L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta 
għandu jkollu mill-inqas il-kwalifiki li 
ġejjin: għarfien estensiv tal-kontenut u l-
applikazzjoni tal-liġi ta’ protezzjoni tad-
dejta, inklużi l-miżuri tekniċi u 
organizzattivi u l-proċeduri; ħakma ta’
rekwiżiti tekniċi għall-privatezza permezz 
tad-disinn, il-privatezza fil-kontumaċja u 
sigurtà tad-dejta; għarfien speċifiku 
għall-industrija skont id-daqs tal-
kontrollur jew tal-proċessur u s-
sensittività tad-dejta li għandha tiġi 
pproċessata; il-kapaċità li jwettaq 
spezzjonijiet, konsultazzjoni, 
dokumentazzjoni, u l-analiżi tal-log fajl; u 
l-għarfien sħiħ tar-rwol u l-kompetenza 
ta’ impjegat rappreżentant. Il-kontrollur 
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għandu jippermetti lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta biex jieħu sehem fil-
miżuri ta’ taħriġ avvanzati biex iżomm l-
għarfien speċjalizzat meħtieġ biex iwettaq 
id-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-ħila li jikkooperaw ma tistax tiġi vvalutata sew u hija aktar kwistjoni ta’ obbligu ġenerali 
fuq il-post tax-xogħol. Madankollu, l-għarfien tal-kompetenza ta’ rappreżentant impjegat 
huwa vitali fil-kwistjonijiet li jikkonċernaw ipproċessar tad-dejta.

Emenda 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 75a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75a) Meta l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jkun impjegat mill-kontrollur jew il-
proċessur, sabiex tiġi garantita l-
indipendenza, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għandu jgawdi protezzjoni 
partikolari kontra t-tkeċċija u d-
diskriminazzjoni waqt it-twettiq tad-
dmirijiet tiegħu, paragunabbli ma’
rappreżentanti ta’ ħaddiema skont il-liġi u 
l-prattiki nazzjonali. Għandu jinħatar bil-
kunsens tar-rappreżentanza tal-post tax-
xogħol. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għandu jkollu l-opportunità li jsegwi 
taħriġ regolari fi ħdan il-ħin tax-xogħol 
regolari tiegħu fir-rigward tad-dmirijiet 
tiegħu, mingħajr telf ta’ ħlas. L-ispejjeż 
tat-taħriġ għandhom jitħallsu mill-
impjegatur.

Or. en
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Emenda 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(76) Assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
għandhom ikunu mħeġġa li jfasslu 
kodiċijiet ta’ kondotta, fil-limiti ta’ dan ir-
Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir 
f’ċerti setturi.

(76) Bl-approvazzjoni tat-trejdjunjin li 
tirrappreżenta l-ħaddiema,
assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
għandhom ikunu mħeġġa li jfasslu 
kodiċijiet ta’ kondotta, fil-limiti ta’ dan ir-
Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-
applikazzjoni effettiva ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir 
f’ċerti setturi.

Or. de

Emenda 570
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament,
għandu jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex 
jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw 
malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’
prodotti u servizzi rilevanti.

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jagħtu lill-kontrolluri u l-proċessuri li 
japplikaw dan ir-Regolament kif suppost 
bl-istess marka ta’ protezzjoni tad-dejta
standardizzata, is-“Siġill Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta”. Meta jiċċertifikaw 
lill-kontrolluri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni għandhom japplikaw l-istess 
standards iżda jiddeċiedu liberalment 
dwar it-tariffi għaċ-ċertifikazzjoni. Is-
Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu joħloq fiduċja fost is-
suġġetti tad-dejta, ċertezza legali għall-
kontrolluri u fl-istess ħin jesporta 
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standards Ewropej għall-protezzjoni tad-
dejta billi jippermetti lill-kumpaniji li 
mhumiex Ewropej jidħlu fi swieq Ewropej 
b’mod aktar faċli billi jiġu ċċertifikati.

Or. en

Emenda 571
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu 
jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex 
jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw 
malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’
prodotti u servizzi rilevanti.

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu 
jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki standardizzati ta’ protezzjoni tad-
dejta, sabiex jippermettu lis-suġġetti tad-
dejta jevalwaw malajr il-livell ta’
protezzjoni tad-dejta ta’ prodotti u servizzi 
rilevanti.

Or. en

Emenda 572
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu 
jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex 
jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw 
malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, għandu 
jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex 
jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw 
malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’
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prodotti u servizzi rilevanti. prodotti u servizzi rilevanti. Wara 
proċedura ta’ ċertifikazzjoni, impriżi 
ċertifikati jiġu kklassifikati li jkollhom 
biżżejjed garanziji ta’ protezzjoni tad-dejta 
installati għal miżuri u proċeduri tekniċi 
xierqa organizzattivi u ta’ sigurtà fir-
rigward tal-ħtiġijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-dritt 
tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 573
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament,
għandu jiġi mħeġġeġ l-istabbiliment ta’
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u 
marki ta’ protezzjoni tad-dejta, sabiex 
jippermettu lis-suġġetti tad-dejta jevalwaw 
malajr il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta ta’
prodotti u servizzi rilevanti.

(77) Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-
konformità ma’ dan ir-Regolament, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jagħtu lill-kontrolluri u l-proċessuri li 
japplikaw dan ir-Regolament kif suppost 
bl-istess marka ta’ protezzjoni tad-dejta
standardizzata, is-“Siġill Ewropew tal-
Protezzjoni tad-Dejta”. Meta jiċċertifikaw 
lill-kontrolluri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni għandhom japplikaw l-istess 
standards; it-tariffa għaċ-ċertifikazzjoni 
għandha tkun l-istess fl-Istati Membri 
kollha u għandha tiġi elaborata mill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Is-
Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu joħloq fiduċja fost is-
suġġetti tad-dejta, ċertezza legali għall-
kontrolluri u fl-istess ħin jesporta 
standards Ewropej għall-protezzjoni tad-
dejta billi jippermetti lill-kumpaniji li 
mhumiex Ewropej jidħlu fi swieq Ewropej 
b’mod aktar faċli billi jiġu ċċertifikati.

Or. en
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Emenda 574
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 77a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77a) Fil-perspettiva ta’ rikonoxximent 
reċiproku aħjar taċ-ċertifikazzjonijiet taż-
żamma tad-dejta tas-saħħa u l-ħolqien ta’
mekkaniżmu Ewropew ta’ ċertifikazzjoni, 
il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jiżviluppa b’kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet ta’ kontroll nazzjonali, 
linji gwida u rakkomandazzjonijiet għall-
armonizzazzjoni taċ-ċertifikazzjonijiet 
nazzjonali fil-qasam taż-żamma tad-dejta 
dwar is-saħħa.

Or. fr

Emenda 575
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Premessa 78a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(78a) Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni 
effettiva tad-dejta personali, huwa 
neċessarju, fir-rigward tal-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, li l-
validità tagħha testendi għall-ipproċessar, 
il-ħżin u l-użu f’pajjiżi terzi, sakemm din 
id-dejta hija ta’ oriġini Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat  jinstabu reati ta’ evażjoni f’pajjiżi terzi, b’livelli ta’ protezzjoni tad-dejta 
aktar baxxi jew differenti mill-proċessuri tad-dejta. Jeħtieġ li kullimkien fid-dinja d-dejta 
Ewropea tkun suġġetta għall-istandards Ewropej ta’ protezzjoni; dan mhuwiex meħtieġ biss 
fir-rigward tal-kompetittività fl-Ewropa.
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Emenda 576
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 79

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(79) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali 
konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li 
jirregolaw it-trasferiment ta’ dejta 
personali inklużi s-salvagwardji xierqa 
għas-suġġetti tad-dejta.

(79) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għal ftehimiet internazzjonali 
konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi li 
jirregolaw it-trasferiment ta’ dejta 
personali inklużi s-salvagwardji xierqa 
għas-suġġetti tad-dejta filwaqt li jiżgura 
livell ekwivalenti ta’ protezzjoni għad-
drittijiet fundamentali taċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 577
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 80

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(80) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi 
terzi, jew territorju jew settur ta’
pproċessar fi ħdan pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali, joffru 
livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta, u 
b’hekk jipprovdu ċertezza legali u 
uniformità madwar l-Unjoni rigward il-
pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali li huma kkunsidrati li 
jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. 
F’dawn il-każijiet, it-trasferimenti ta’ dejta 
personali lil dawn il-pajjiżi jistgħu isiru 
mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi 
awtorizzazzjoni ulterjuri.

(80) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi 
terzi, jew territorju fi ħdan pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali, joffru 
livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta, u 
b’hekk jipprovdu ċertezza legali u 
uniformità madwar l-Unjoni rigward il-
pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali li huma kkunsidrati li 
jipprovdu dan il-livell ta’ protezzjoni. 
F’dawn il-każijiet, it-trasferimenti ta’ dejta 
personali lil dawn il-pajjiżi jistgħu isiru 
mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi 
awtorizzazzjoni ulterjuri. Il-Kummissjoni 
tista’ tiddeċiedi wkoll, meta tkun tat 
notifika u ġustifikazzjoni sħiħa lill-pajjiż 
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terz, li tirrevoka deċiżjoni bħal din.

Or. en

Emenda 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(83) Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’
adegwatezza, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jieħu miżuri sabiex jikkumpensa 
għan-nuqqas ta’ protezzjoni tad-dejta 
f’pajjiż terz permezz ta’ salvagwardji 
xierqa għas-suġġett tad-dejta. Dawn is-
salvagwardji xierqa jistgħu jikkonsistu 
mill-użu ta’ regoli korporattivi vinkolanti, 
klawżoli tal-protezzjoni tad-dejta standard 
adottati mill-Kummissjoni, klawżoli ta’
protezzjoni tad-dejta standard adottati minn 
awtorità ta’ superviżjoni jew klawżoli 
kuntrattwali awtorizzati minn awtorità ta’
superviżjoni, jew miżuri xierqa u 
proporzjonati oħra ġġustifikati fid-dawl 
taċ-ċirkostanzi kollha madwar operazzjoni 
tat-trasferiment tad-dejta jew sett ta’
operazzjonijiet ta’ trasferiment tad-dejta u 
meta awtorizzati minn awtorità ta’
superviżjoni.

(83) Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’
adegwatezza, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jieħu miżuri sabiex jikkumpensa 
għan-nuqqas ta’ protezzjoni tad-dejta 
f’pajjiż terz permezz ta’ salvagwardji 
xierqa għas-suġġett tad-dejta. Dawn is-
salvagwardji xierqa jistgħu jikkonsistu 
mill-użu ta’ regoli korporattivi vinkolanti, 
klawżoli tal-protezzjoni tad-dejta standard 
adottati mill-Kummissjoni, klawżoli ta’
protezzjoni tad-dejta standard adottati minn 
awtorità ta’ superviżjoni jew klawżoli 
kuntrattwali awtorizzati minn awtorità ta’
superviżjoni. Dawk is-salvagwardji xierqa
għandhom iħaddnu rispett ugwali tad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta bħal fil-każ
ta’ proċessar intra-UE, b’mod partikolari 
fir-rigward ta’ limitazzjoni tal-għan, dritt 
għall-aċċess, rettifika, tħassir u kumpens.

Or. en

Emenda 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 84
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(84) Il-possibbiltà għall-kontrollur jew 
għall-proċessur li juża klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta adottati mill-
Kummissjoni jew minn awtorità ta’
superviżjoni la għandha tipprevjeni l-
possibbiltà għall-kontrolluri jew il-
proċessuri li jinkludu l-klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta f’kuntratt usa’ u 
lanqas li jżidu klawżoli oħrajn sakemm ma 
jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, 
il-klawżoli kuntrattwali standard adottati 
mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’
superviżjoni jew jippreġudikaw id-drittijiet 
jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti 
tad-dejta.

(84) Il-possibbiltà għall-kontrollur jew 
għall-proċessur li juża klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta adottati mill-
Kummissjoni jew minn awtorità ta’
superviżjoni la għandha tipprevjeni l-
possibbiltà għall-kontrolluri jew il-
proċessuri li jinkludu l-klawżoli standard 
ta’ protezzjoni tad-dejta f’kuntratt usa’ u 
lanqas li jżidu klawżoli oħrajn sakemm ma 
jikkontradixxux, b’mod dirett jew indirett, 
il-klawżoli kuntrattwali standard adottati 
mill-Kummissjoni jew minn awtorità ta’
superviżjoni jew jippreġudikaw id-drittijiet 
jew il-libertajiet fundamentali tas-suġġetti 
tad-dejta. F’ċerti xenarji, jista’ jkun 
xieraq li wieħed iħeġġeġ lill-kontrolluri u 
lill-proċessuri sabiex jipprovdu 
salvagwardji aktar robusti permezz ta’
impenji kuntrattwali addizzjonali li 
jissupplementaw il-klawżoli standard 
għall-protezzjoni.

Or. en

Emenda 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(85) Grupp korporattiv għandu jkun jista’
juża regoli korporattivi vinkolanti 
approvati għat-trasferiment internazzjonali 
tiegħu mill-Unjoni lejn organizzazzjonijiet 
fl-istess grupp korporattiv ta’ impriżi, 
sakemm dawn ir-regoli korporattivi 
jinkludu prinċipji essenzjali u drittijiet
infurzabbli li jassiguraw salvagwardji 
xierqa għat-trasferimenti jew għal 
kategoriji ta’ trasferimenti ta’ dejta 

(85) Grupp korporattiv għandu jkun jista’
juża regoli korporattivi vinkolanti 
approvati għat-trasferiment internazzjonali 
tiegħu mill-Unjoni lejn organizzazzjonijiet 
fl-istess grupp korporattiv ta’ impriżi, 
sakemm dawn ir-regoli korporattivi 
jinkludu l-prinċipji essenzjali u d-drittijiet
infurzabbli kollha li jassiguraw 
salvagwardji xierqa għat-trasferimenti jew 
għal kategoriji ta’ trasferimenti ta’ dejta 



AM\926396MT.doc 169/182 PE504.340v01-00

MT

personali. personali.

Or. en

Emenda 581
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(86) Għandhom isiru provvedimenti għall-
possibbiltà ta’ trasferimenti f’ċerti 
ċirkostanzi fejn is-suġġett tad-dejta jkun ta 
l-kunsens tiegħu, fejn it-trasferiment huwa 
meħtieġ minħabba xi kuntratt jew talba 
legali, fejn raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku stabbilit mil-liġi tal-Unjoni jew 
ta’ Stat Membru hekk jeħtieġu, jew fejn it-
trasferiment isir minn reġistru stabbilit mil-
liġi u maħsub għall-konsultazzjoni mill-
pubbliku jew persuni li jkollhom interess 
leġittimu. F’dan l-aħħar każ dan it-
trasferiment ma għandux jinvolvi d-dejta 
kollha jew kategoriji sħaħ tad-dejta li 
tinsab fir-reġistru u, meta r-reġistru huwa 
maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku 
jew persuni li jkollhom interess leġittimu, 
it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba 
ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-
riċevituri.

(86) Għandhom isiru provvedimenti għall-
possibbiltà ta’ trasferimenti f’ċerti 
ċirkostanzi fejn is-suġġett tad-dejta jkun ta 
l-kunsens tiegħu, fejn it-trasferiment huwa 
meħtieġ minħabba xi kuntratt jew talba 
legali, fejn raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku stabbilit mil-liġi tal-Unjoni jew 
ta’ Stat Membru hekk jeħtieġu, jew fejn it-
trasferiment isir minn reġistru stabbilit mil-
liġi u maħsub għall-konsultazzjoni mill-
pubbliku jew persuni li jkollhom interess 
leġittimu. F’dan l-aħħar każ dan it-
trasferiment ma għandux jinvolvi d-dejta 
kollha jew kategoriji sħaħ tad-dejta li 
tinsab fir-reġistru u, meta r-reġistru huwa 
maħsub għall-konsultazzjoni mill-pubbliku 
jew persuni li jkollhom interess leġittimu, 
it-trasferiment għandu jsir biss fuq it-talba 
ta’ dawk il-persuni jew jekk sejrin ikunu r-
riċevituri, filwaqt illi jitqies għalkollox il-
bilanċ ta’ interess tad-drittijiet u l-
interessi fundamentali tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 582
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 87
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali.

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali. It-trasferiment ta’ dejta 
personali għal dawn ir-raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku għandu 
jintuża biss għal trasferimenti 
okkażjonali. F’kull każ, għandha ssir 
evalwazzjoni attenta taċ-ċirkostanzi kollha 
tat-trasferiment.

Or. en

Emenda 583
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali, bejn korpi 
responsabbli għall-ġlieda kontra l-frodi fl-
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l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali.

isports, jew għal awtoritajiet kompetenti 
għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-
sejba u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġlieda kontra l-frodi fl-isports, bħal-logħob mixtri u d-doping, hija interess pubbliku 
importanti li jeħtieġ interventi internazzjonali, koordinati fost il-partijiet responsabbli kollha, 
inkluż l-aġenziji tal-infurzar pubbliku u korpi tal-isports.

Emenda 584
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali.

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, li għandhom jinkludu 
trasferimenti internazzjonali tad-dejta 
abbażi ta’ ftehimiet jew arranġamenti
internazzjonali għal awtoritajiet ta’ pajjiżi 
terzi pereżempju awtoritajiet tal-
kompetizzjoni, amministrazzjonijiet tad-
dwana jew tat-taxxa, awtoritajiet 
superviżorji finanzjarji, bejn servizzi li 
huma kompetenti għal kwistjonijiet tas-
sigurtà soċjali, bejn korpi responsabbli 
għall-ġlieda kontra l-frodi fl-isports, jew 
għal awtoritajiet kompetenti għall-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba u l-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali. It-
trasferiment ta’ dejta personali għal dawn 
ir-raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku għandu jintuża biss għal 
trasferimenti okkażjonali. F’kull każ, 
għandha ssir evalwazzjoni attenta taċ-
ċirkostanzi kollha tat-trasferiment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-ITRE. Din, flimkien ma’ emenda proposta għall-Artikolu 45 
paragrafu 5, il-kjarifika proposta għall-premessa tneħħi l-inċertezza jekk “trasferimenti 
internazzjonali tad-dejta bejn awtoritajiet regolatorji jiġu permessi “għall-protezzjoni tar-
raġunijiet importanti tal-interess pubbliku”.

Emenda 585
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali.

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet pubbliċi kompetenti għall-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba u l-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

Or. en

Emenda 586
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’

(87) Dawn id-derogi għandhom b’mod 
partikolari japplikaw għal trasferimenti 
tad-dejta meħtieġa u neċessarji għall-
protezzjoni ta’ raġunijiet importanti ta’
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interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali.

interess pubbliku, pereżempju f’każijiet ta’
trasferimenti internazzjonali ta’ dejta bejn 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
amministrazzjonijiet tad-dwana jew tat-
taxxa, awtoritajiet superviżorji finanzjarji, 
bejn servizzi li huma kompetenti għal 
kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali, bejn korpi 
responsabbli għall-ġlieda kontra l-logħob 
mixtri u l-frodi fl-isports, jew għal 
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, is-sejba u l-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali.

Or. en

Emenda 587
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu 
kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, 
jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet 
tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu 
vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-
trasferiment tad-dejta. Għall-finijiet ta’
pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka 
storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu 
jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-
soċjetà għal żieda tal-għarfien.

imħassra

Or. en

Emenda 588
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 88
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu 
kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, 
jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet 
tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu 
vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-
trasferiment tad-dejta. Għall-finijiet ta’
pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka 
storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu 
jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-
soċjetà għal żieda tal-għarfien.

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu 
kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, 
jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet 
tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu 
vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-
trasferiment tad-dejta. Pereżempju, dan 
ikun il-każ jekk l-iskopijiet ta’ pproċessar
ikunu ta’ riċerka storika, xjentifika jew tal-
istatistika.

Or. en

Emenda 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu 
kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, 
jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet
tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu 
vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-
trasferiment tad-dejta. Għall-finijiet ta’
pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka 
storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu 
jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-
soċjetà għal żieda tal-għarfien.

(88) It-trasferimenti għall-finijiet ta’
pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka 
storika, xjentifika u tal-istatistika
għandhom iqisu l-aspettattivi leġittimi tas-
soċjetà għal żieda tal-għarfien.

Or. en

Emenda 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Proposta għal regolament
Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu 
kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, 
jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet 
tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu 
vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-
trasferiment tad-dejta. Għall-finijiet ta’
pproċessar għal skopijiet ta’ riċerka 
storika, xjentifika u tal-istatistika, għandu 
jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi tas-
soċjetà għal żieda tal-għarfien.

(88) It-trasferimenti, li ma jistgħux jiġu 
kkwalifikati bħala frekwenti jew kbar, 
jistgħu jkunu possibbli wkoll għall-finijiet 
tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew il-proċessur, meta jkunu 
vvalutaw iċ-ċirkostanzi kollha madwar it-
trasferiment tad-dejta. Għall-finijiet ta’
pproċessar għal skopijiet ta’ storja,
statistika u xjenza, għandu jittieħed kont 
tal-aspettattivi leġittimi tas-soċjetà għal 
żieda tal-għarfien.

Or. en

Emenda 591
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 89

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-
Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda 
deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’
protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-
kontrollur jew il-proċessur għandu juża 
soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-
dejta b’garanzija li sejrin ikomplu jgawdu 
mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
tagħhom fl-Unjoni ladarba din id-dejta 
tkun trasferita.

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-
Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda 
deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’
protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-
kontrollur jew il-proċessur għandu juża 
soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-
dejta b’garanzija li sejrin ikomplu jgawdu 
mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
tagħhom fl-Unjoni ladarba din id-dejta 
tkun trasferita, sal-punt li l-ipproċessar ma 
jkunx kbir, ripetittiv u strutturali.

Or. en
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Emenda 592
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 89

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-
Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda 
deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’
protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-
kontrollur jew il-proċessur għandu juża 
soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-
dejta b’garanzija li sejrin ikomplu jgawdu 
mid-drittijiet fundamentali u s-salvagwardji 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
tagħhom fl-Unjoni ladarba din id-dejta 
tkun trasferita.

(89) Fi kwalunkwe każ, meta l-
Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda 
deċiżjoni dwar il-livell adegwat ta’
protezzjoni tad-dejta f’pajjiż terz, il-
kontrollur jew il-proċessur għandu juża 
soluzzjonijiet li jipprovdu lis-suġġetti tad-
dejta b’garanzija vinkolanti legalment li 
sejrin ikomplu jgawdu mid-drittijiet 
fundamentali u s-salvagwardji fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta tagħhom fl-Unjoni 
ladarba din id-dejta tkun trasferita.

Or. en

Emenda 593
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u 
tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’
individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-
Regolament. . It-trasferimenti għandhom 
ikunu permessi biss fejn ikunu ġew 
sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għal trasferiment lejn pajjiż 
terz. Dan jista’ jkun il-każ fost l-oħrajn

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u 
tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’
individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-
Regolament. It-trasferimenti għandhom 
ikunu permessi biss fejn ikunu ġew 
sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għal trasferiment lejn pajjiż 
terz. F’każijiet fejn il-kontrolluri jew il-
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fejn l-iżvelar huwa neċessarju għal raġuni 
importanti ta’ interess pubbliku 
rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi
ta’ Stat Membru li għaliha jkun suġġett il-
kontrollur. Il-kundizzjonijiet li taħthom 
teżisti raġuni importanti ta’ interess 
pubbliku għandhom ikunu speċifikati 
aktar f’att delegat tal-Kummissjoni.

proċessuri jiġu kkonfrontati b’rekwiżiti ta’
konformità konfliġġenti bejn il-
ġurisdizzjoni tal-UE min-naħa l-waħda, u 
dik ta’ pajjiż terz min-naħa l-oħra, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-liġi tal-
UE tieħu preċedenza f’kull ħin. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi gwida u 
għajnuna għall-kontrollur u l-proċessur, 
u għandha tfittex li ssolvi l-kunflitt 
ġurisdizzjonali mal-pajjiż terz inkwistjoni.

Or. en

Emenda 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra tista’ tikser il-liġi internazzjonali u 
tista’ xxekkel il-kisba tal-protezzjoni ta’
individwi ggarantita fl-Unjoni b’dan ir-
Regolament. . It-trasferimenti għandhom 
ikunu permessi biss fejn ikunu ġew 
sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għal trasferiment lejn pajjiż 
terz. Dan jista’ jkun il-każ fost l-oħrajn fejn 
l-iżvelar huwa neċessarju għal raġuni 
importanti ta’ interess pubbliku 
rikonoxxuta fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi 
ta’ Stat Membru li għaliha jkun suġġett il-
kontrollur. Il-kundizzjonijiet li taħthom 
teżisti raġuni importanti ta’ interess 
pubbliku għandhom ikunu speċifikati aktar 
f’att delegat tal-Kummissjoni.

(90) Xi pajjiżi terzi jattwaw liġijiet, 
regolamenti u strumenti leġiżlattivi oħra li 
jkunu intenzjonati sabiex jirregolaw 
direttament l-attivitajiet ta’ pproċessar tad-
dejta ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istati Membri. L-
applikazzjoni ekstraterritorjali ta’ dawn il-
liġijiet, regolamenti u strumenti leġiżlattivi 
oħra għandhom, b’mod awtomatiku, jiġu 
kkunsidrati bħala ksur tal-liġi
internazzjonali u tista’ xxekkel il-kisba tal-
protezzjoni ta’ individwi ggarantita fl-
Unjoni b’dan ir-Regolament. It-
trasferimenti għandhom ikunu permessi 
biss fejn ikunu ġew sodisfatti l-
kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għal 
trasferiment lejn pajjiż terz. Dan jista’ jkun 
il-każ fost l-oħrajn fejn l-iżvelar huwa 
neċessarju għal raġuni importanti ta’
interess pubbliku rikonoxxuta fil-liġi tal-
Unjoni jew fil-liġi ta’ Stat Membru li 
għaliha jkun suġġett il-kontrollur. Il-
kundizzjonijiet li taħthom teżisti raġuni 
importanti ta’ interess pubbliku għandhom 
ikunu speċifikati aktar f’att delegat tal-
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Kummissjoni. L-eżistenza ta’ leġiżlazzjoni 
li, anke teoretikament, tippermetti aċċess 
ekstraterritorjali għal dejta taċ-ċittadini 
Ewropej għandha tiġi kkunsidrata, 
waħedha u irrispettivament mill-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, bħala 
raġunijiet sabiex jiġi revokat ir-
rikonoxximent tal-adegwatezza tar-reġim 
tal-protezzjoni tad-dejta ta’ dak il-pajjiż 
jew kwalunkwe arranġament bilaterali 
ekwivalenti.

Or. en

Emenda 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ punt uniku ta’ servizz għandu japplika b’mod konsistenti għall-kontrolluri 
soġġetti għal-liġi kemm ibbażai fl-UE u kemm dawk li mhumiex.

Emenda 596
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Premessa 97

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 97a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(97a) F’każ li l-allegati vjolazzjonijiet ta’
kumpanija jaffettwaw persuni fi Stati 
Membri oħra (eż. bħala konsumaturi, 
ħaddiema), dawn għandhom ikunu 
jistgħu jikkuntattjaw lill-awtorità tal-
protezzjoni tad-dejta tal-għażla tagħhom 
bl-ilmenti tagħhom. F’każ li kawża fir-
rigward tal-istess ilment tkun infetħet diġà 
fi Stat Membru ieħor, l-awtorità tal-
protezzjoni tad-dejta l-oħra li tkun ġiet 
ikkuntattjata tista’ tissospendi l-proċedura 
temporanjament. L-awtorità tal-
protezzjoni tad-dejta ewlenija għandha 
tikkoordina mal-awtoritajiet l-oħrajn 
konċernati. Fil-każ ta’ kwistjonijiet legali 
kontenzjużi bejn l-awtoriatjiet konċernati, 
il-każ għandu jittieħed quddiem il-Qorti 
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tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 598
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Premessa 97a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(97a) Fil-każ ta’ lmenti jew talbiet tas-
suġġett tad-dejta, dan għandu
 jkun jista’, fi kwalunkwe każ, imur għand 
l-awtorità ta’ kontroll tal-Istat Membru 
tiegħu, li għandha tkun tista’, meta jkun 
meqjus xieraq għad-dimensjoni tal-
kwistjoni, tipproponi proċeduri ta’ azzjoni 
kkordinata bejn diversi awtoritajiet ta’
kontroll, li għandhom ikunu mmexxija 
mill-awtorità prinċipali li għandha tieħu 
deċiżjoni u li għandhom jimplimentawha 
l-awtoritajiet kollha kkonċernati ta’
kontroll. L-inugwaljanzi li jistgħu 
jinqalgħu bejn l-awtoritajiet ikkonċernati 
ta’ kontroll għandhom jiġu solvuti fi ħdan 
il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa pproponut mekkaniżmu ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet mill-awtoritajiet superviżorji fil-
kwistjonijiet kollha li jirriżultaw minn ilmenti taċ-ċittadini tal-Istat Membru tagħom. Skont il-
każ, jista’ jmur għall-azzjoni kkoordinata minn awtorità prinċipali li l-inugwaljanzi tagħha se 
jiġu solvuti fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Dan kollu jsir sabiex jippermetti l-
applikazzjoni prattika tas-sistema meta tibda mill-ilment ta’ suġġett tad-dejta.

Emenda 599
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 98
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(98) L-awtorità kompetenti, li tipprovdi 
dan il-punt uniku ta’ servizz, għandha tkun 
l-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
li fiha l-kontrollur jew il-proċessur għandu 
l-istabbiliment ewlieni tiegħu.

(98) L-awtorità ewlenija, li tipprovdi dan 
il-punt uniku ta’ servizz, għandha tkun l-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
li fiha l-kontrollur jew il-proċessur għandu 
l-istabbiliment ewlieni tiegħu.

Or. en

Emenda 600
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 98

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(98) L-awtorità kompetenti, li tipprovdi 
dan il-punt uniku ta’ servizz, għandha tkun 
l-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
li fiha l-kontrollur jew il-proċessur għandu 
l-istabbiliment ewlieni tiegħu.

(98) L-awtorità kompetenti, li tipprovdi 
dan il-punt uniku ta’ servizz, għandha tkun 
l-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
li fiha l-kontrollur jew il-proċessur għandu 
l-istabbiliment ewlieni tiegħu. Fil-każ ta’
inċertezza fir-rigward tal-istabbilment 
ewlieni, id-determinazzjoni tal-
istabbiliment ewlieni ta’ kontrollur jew 
proċessur għandha tiġi ttrattata fi ħdan il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza fuq it-talba 
ta’ awtorità ta’ superviżjoni. 

Or. en

Emenda 601
Kinga Gál

Proposta għal regolament
Premessa 99

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(99) Filwaqt li dan ir-Regolament japplika 
wkoll għall-attivitajiet tal-qrati nazzjonali, 
il-kompetenza tal-awtoritajiet ta’
superviżjoni ma għandhiex tkopri l-

imħassar
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ipproċessar ta’ dejta personali meta l-qrati 
jkunu qegħdin jaġixxu fil-kapaċità 
ġudizzjarja tagħhom, sabiex tkun 
salvagwardjata l-indipendenza tal-
imħallfin fit-twettiq tal-kompiti ġudizzjarji 
tagħhom. Madankollu, din l-eżenzjoni 
għandha tkun strettament limitata għal 
attivitajiet ġudizzjarji ġenwini f’kawżi fil-
qorti u ma tapplikax għal attivitajiet 
oħrajn fejn l-mħallfin jistgħu jkunu 
involuti skont il-liġi nazzjonali.

Or. hu


