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Emenda 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal direttiva
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet 
ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment liberu ta’ dik id-dejta

dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet 
ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment liberu ta’ dik id-dejta

Or. en

Emenda 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 16(2) tiegħu,

– Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 16(1) u l-
Artikolu 16(2) tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 
82(2)(b) u l-Artikolu 82(2)(c) tiegħu kif 
ukoll l-Artikolu (7) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif 
ukoll l-Artikolu 8(2)(3) tagħha,

Or. en

Emenda 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
hija dritt fundamentali. L-Artikolu 8(1) tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 16(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jistabbilixxu li kull persuna 
għandu jkollha d-dritt għall-protezzjoni ta’ 
dejta personali li tirrigwardaha.

(1) Il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
hija dritt fundamentali. L-Artikolu 8(1) tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 16(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jistabbilixxu li kull persuna 
għandu jkollha d-dritt għall-protezzjoni ta’ 
dejta personali li tirrigwardaha. L-Artikolu 
8(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi li tali 
dejta għandha tiġi pproċessata b’mod ġust 
għal finijiet speċifiċi u abbażi tal-kunsens 
tal-persuna kkonċernata jew fuq xi bażi 
leġittima oħra stabbilita mil-liġi u li 
kulħadd għandu d-dritt ta' aċċess għad-
dejta li tkun inġabret dwaru jew dwarha, 
u d-dritt li jara/tara li din id-dejta tiġi 
rrettifikata.

Or. en

Emenda 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dan jitlob li jiġi ffaċilitat il-fluss liberu 
ta’ dejta bejn l-awtoritajiet kompetenti fi 
ħdan l-Unjoni u t-trasferiment lil pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, 
filwaqt li jkun assigurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn l-
iżviluppi jitolbu li jinbena qafas b’saħħtu u 
iżjed koerenti għall-protezzjoni tad-dejta 
fl-Unjoni, appoġġjat minn infurzar 
b’saħħtu.

(4) Kulfejn ikun meħtieġ u proporzjonat 
dan jitlob li jiġi ffaċilitat il-fluss liberu ta’ 
dejta bejn l-awtoritajiet kompetenti fi ħdan 
l-Unjoni u t-trasferiment lil pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, filwaqt 
li jkun assigurat livell għoli ta’ protezzjoni 
tad-dejta personali. Dawn l-iżviluppi 
jitolbu li jinbena qafas b’saħħtu u iżjed 
koerenti għall-protezzjoni tad-dejta fl-
Unjoni, appoġġjat minn infurzar b’saħħtu.
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Or. en

Emenda 174
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 175
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva għandu jkun li jinħoloq standard minimu ta' protezzjoni pan-Ewropew u 
mhux li jiġu sostitwiti r-regoli nazzjonali eżistenti. Għalhekk, għandu jiġi espliċitament 
permess li l-Istati Membri jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti. Referenza għall-abbozz ta’ 
opinjoni tal-Kumitat JURI.

Emenda 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 177
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex ikun assigurat l-istess livell ta’ 
protezzjoni għall-individwi permezz ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu infurzati legalment 
madwar l-Unjoni kollha u sabiex jiġu 
evitati diverġenzi li jxekklu l-iskambju ta’ 
dejta personali bejn l-awtoritajiet 

(12) Sabiex ikun assigurat livell minimu 
ta’ protezzjoni għall-individwi permezz ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu infurzati legalment 
madwar l-Unjoni kollha u sabiex jiġu 
evitati diverġenzi li jxekklu l-iskambju ta’ 
dejta personali bejn l-awtoritajiet 
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kompetenti, id-Direttiva għandha tipprovdi 
regoli armonizzati għall-protezzjoni u l-
moviment liberu ta’ dejta personali fl-
oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja 
f’materji kriminali u dik tal-pulizija.

kompetenti, id-Direttiva għandha tipprovdi 
livell minimu ta' armonizzazzjoni rigward 
il-protezzjoni u l-moviment liberu ta’ dejta 
personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-
pulizija.

Or. de

Emenda 178
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex ikun assigurat l-istess livell ta’ 
protezzjoni għall-individwi permezz ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu infurzati legalment 
madwar l-Unjoni kollha u sabiex jiġu 
evitati diverġenzi li jxekklu l-iskambju ta’ 
dejta personali bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, id-Direttiva għandha tipprovdi 
regoli armonizzati għall-protezzjoni u l-
moviment liberu ta’ dejta personali fl-
oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja 
f’materji kriminali u dik tal-pulizija.

(12) Sabiex ikun assigurat livell minimu 
ta’ protezzjoni għall-individwi permezz ta’ 
drittijiet li jistgħu jiġu infurzati legalment 
madwar l-Unjoni kollha u sabiex jiġu 
evitati diverġenzi li jxekklu l-iskambju ta’ 
dejta personali bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, id-Direttiva għandha tipprovdi 
livell minimu ta’ armonizzazzjoni rigward 
il-protezzjoni u l-moviment liberu ta’ dejta 
personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-
pulizija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 L-għan tad-Direttiva għandu jkun li jinħoloq standard minimu ta' protezzjoni pan-Ewropew 
u mhux li jiġu sostitwiti r-regoli nazzjonali eżistenti. Għalhekk, għandu jiġi espliċitament 
permess li l-Istati Membri jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti. Referenza għall-abbozz ta’ 
opinjoni tal-Kumitat JURI.

Emenda 179
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 180
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-protezzjoni tal-individwi għandha 
tkun teknoloġikament newtrali u ma 
tiddependix fuq it-tekniki użati; inkella din 
tista’ toħloq riskju serju ta’ ksur. Il-
protezzjoni tal-individwi għandha tapplika 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
b’mezzi awtomatizzati kif ukoll għall-
ipproċessar manwali, jekk id-dejta 
titqiegħed jew tkun maħsuba biex 
titqiegħed f’sistema ta’ arkivjar. Fajls jew 

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

settijiet ta’ fajls kif ukoll il-qoxriet ta’ barra 
tagħhom, li ma jkunux strutturati skont 
kriterji speċifiċi, m’għandhomx jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kors ta’ attività li ma tkunx skont il-finijiet 
tal-liġi tal-Unjoni, jew għad-dejta 
pproċessata mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, 
mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni, 
bħall-Europol jew l-Eurojust.

Or. en

Emenda 181
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

It-terminu “sigurtà nazzjonali” jinftiehem b’mod differenti fi Stati Membri differenti. Għal 
skopijiet ta’ ċarezza, għandha ssir referenza sempliċiment għal “barra mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni” biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn l-Istati Membri jistgħu 
jitolbu l-eżenzjoni tas-sigurtà nazzjonali għall-ipproċessar li għandu jkun soġġett għal din id-
Direttiva. Ara d-diċitura tal-Artikolu 2(3)(a) (Emenda ta’ Jan Philipp Albrecht).

Emenda 182
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 183
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 184
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

b’mod li s-suġġett tad-dejta ma jkunx aktar 
identifikabbli b’kunsiderazzjoni sħiħa tal-
aktar teknoloġija avvanzata u x-xejriet 
teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 185
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Il-prinċipji ta’ protezzjoni għandhom 
japplikaw għal kwalunkwe informazzjoni 
dwar persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli. Sabiex jiġi determinat jekk 
persuna fiżika tkunx identifikabbli, 
għandhom jitqiesu l-mezzi kollha li 
raġonevolment aktarx jintużaw mill-
kontrollur jew minn kwalunkwe persuna 
oħra biex l-individwu jiġi identifikat jew 
magħżul minn fost oħrajn. Dan id-
Direttiva m’għandhiex tapplika għal dejta 
anonima, li jfisser kwalunkwe dejta li ma 
tistax tkun relatata, direttament jew 
indirettament, waħedha jew flimkien ma’ 
dejta assoċjata, ma’ persuna fiżika jew 
fejn l-istabbiliment ta’ din ir-relazzjoni 
tkun teħtieġ ammont sproporzjonat ta’ 
żmien, spejjeż, u sforz, filwaqt illi jitqiesu 
l-aħħar żviluppi fit-teknoloġija fil-
mument tal-ipproċessar u l-possibbiltajiet 
għall-iżvilupp matul il-perjodu li għalih se 
tiġi pproċessata d-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tapplika b’mod ċar għad-dejta li tippermetti biss li individwu jiġi 
"magħżul minn fost oħrajn”. Din id-diċitura u l-kjarifika dwar id-dejta anonima jiżguraw il-
koerenza mar-Regolament dwar il-protezzjoni tad-dejta.
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Emenda 186
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali jrid ikun ġust u legali fir-rigward 
tal-individwi kkonċernati. B’mod 
partikolari, l-objettivi speċifiċi tal-
ipproċessar tad-dejta għandhom ikunu 
espliċiti.

(18) Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta 
personali jrid ikun ġust u legali fir-rigward 
tal-individwi kkonċernati. B’mod 
partikolari, l-objettivi speċifiċi tal-
ipproċessar tad-dejta għandhom ikunu 
espliċiti u jinftiehmu mis-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 187
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, huwa 
meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti 
jżommu u jipproċessaw dejta personali, li 
tkun miġbura fil-kuntest ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali speċifiċi lil hinn minn 
dak il-kuntest tal-iżvilupp ta' ftehim ta’ 
fenomeni u tendenzi kriminali, ta’ ġbir ta’ 
intelliġenza dwar netwerks ta’ kriminalità 
organizzata, u ta’ rabtiet li jsiru bejn reati 
differenti individwati.

imħassar

Or. en
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Emenda 188
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Id-dejta personali m’għandhiex tiġi 
pproċessata għal objettivi inkompatibbli 
mal-objettiv li għalih tkun inġabret. Id-
dejta personali għandha tkun adegwata,
rilevanti u mhux eċċessiva għall-objettivi 
li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali; Għandu jittieħed kull pass 
raġonevoli sabiex jiġi assigurat li d-dejta 
personali li ma tkunx eżatta għandha tiġi 
rettifikata jew imħassra.

(20) Id-dejta personali m’għandhiex tiġi 
pproċessata għal objettivi inkompatibbli 
mal-objettiv li għalih tkun inġabret. Id-
dejta personali għandha tkun adegwata u
rilevanti għall-objettivi li għalihom tiġi 
pproċessata d-dejta personali; Għandu 
jittieħed kull pass raġonevoli sabiex jiġi 
assigurat li d-dejta personali li ma tkunx 
eżatta għandha tiġi rettifikata jew imħassra.

Or. en

Emenda 189
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Id-dejta personali m’għandhiex tiġi 
pproċessata għal objettivi inkompatibbli 
mal-objettiv li għalih tkun inġabret. Id-
dejta personali għandha tkun adegwata, 
rilevanti u mhux eċċessiva għall-objettivi li 
għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali; Għandu jittieħed kull pass 
raġonevoli sabiex jiġi assigurat li d-dejta 
personali li ma tkunx eżatta għandha tiġi 
rettifikata jew imħassra.

(20) Id-dejta personali m’għandhiex tiġi 
pproċessata għal objettivi inkompatibbli 
mal-objettiv li għalih tkun inġabret. Id-
dejta personali għandha tkun adegwata, 
rilevanti u limitata għall-minimu meħtieġ
għall-objettivi li għalihom tiġi pproċessata 
d-dejta personali; Għandu jittieħed kull 
pass raġonevoli sabiex jiġi assigurat li d-
dejta personali li ma tkunx eżatta għandha 
tiġi rettifikata jew imħassra.

Or. en

Emenda 190
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a)
Is-sempliċi fatt li żewġ objettivi huma t-
tnejn relatati mal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali mhux 
neċessarjament ifisser li huma 
kompatibbli. Pereżempju, informazzjoni 
dwar vittmi tal-kriminalità m’għandhiex 
tintuża biex jiġu investigati għal reati 
mhux relatati li setgħu wettqu.  
Madankollu, hemm każijiet li fihom 
għandu jkun possibbli li jsir ipproċessar 
ulterjuri, jekk ikun meħtieġ, għal objettivi 
inkompatibbli sabiex ikun hemm 
konformità ma’ xi obbligu ġuridiku li l-
kontrollur ikun suġġett għalih, bil-għan li 
jiġu mħarsa l-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew persuna oħra, jew għall-
prevenzjoni ta' xi theddida immedjata u 
serja għas-sigurtà pubblika. L-Istati 
Membri għandhom għalhekk ikunu 
jistgħu jadottaw liġijiet nazzjonali li 
jipprovdu għal tali derogi safejn ikun 
strettament meħtieġ. Tali liġijiet 
nazzjonali għandu jkun fihom rekwiżit ta’ 
valutazzjoni individwali li tkun tqis iċ-
ċirkostanzi kollha tal-każ u jipprovdu għal 
salvagwardji adegwati, bħalma hi 
pereżempju awtorizzazzjoni ġuridika.

Or. en

Emenda 191
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mit-tħassir tal-Artikolu 5.

Emenda 192
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 193
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(23) Huwa inerenti għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni 
ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-
pulizija li tiġi pproċessata dejta personali 
relatata ma’ kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta. Għalhekk, għandha ssir 
distinzjoni ċara bejn dejta personali ta' 
kategoriji differenti ta' suġġetti tad-dejta 
bħal suspettati, persuni kkundanati b’reat 
kriminali, vittmi u partijiet terzi, bħal 
xhieda, persuni b’informazzjoni rilevanti 
jew kuntatti u assoċjati ta’ suspettati u 
kriminali misjuba ħatja. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu regoli speċifiċi dwar 
il-konsegwenzi ta’ din il-
kategorizzazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-
objettivi differenti li għalihom tinġabar id-
dejta u jiġu pprovduti salvagwardji 
speċifiċi għall-persuni li ma jkunux 
issuspettati jew li ma jkunux ġew 
iddikjarati ħatja ta’ reat kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.



AM\928472MT.doc 19/148 PE506.127v01-00

MT

Emenda 194
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Folge aus der Löschung von Artikel 5.

Emenda 195
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 196
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Id-dejta personali għandha tiġi distinta 
skont il-livell ta’ preċiżjoni u affidabbiltà 
tagħha. Il-fatti għandhom jiġu magħżula 
mill-valutazzjonijiet personali, sabiex 
ikunu assigurati kemm il-protezzjoni tal-
individwi kif ukoll il-kwalità u l-
affidabbiltà tal-informazzjoni pproċessata 
mill-awtoritajiet kompetenti. Ir-riċevitur 
għandu jiġi mgħarraf jekk id-dejta tkun 
ġiet trażmessa b’mod illegali jew tkun 
inkorretta. Ir-riċevitur għandu jikkoreġi 
d-dejta mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li ssir distinzjoni skont l-affidabbiltà tad-dejta għandu jkun mingħajr kundizzjoni.

Emenda 197
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex ikun legali, l-ipproċessar ta’ 
dejta personali għandu jkun meħtieġ għal
konformità ma’ obbligu legali li għalih 
ikun soġġett il-kontrollur, għat-twettiq ta’ 
kompitu li jsir fl-interess pubbliku minn 
awtorità kompetenti bbażata fuq il-liġi jew 
sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-
suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, jew 
għall-prevenzjoni ta’ theddida serja u 
immedjata għas-sigurtà pubblika.

(25) Sabiex ikun legali, l-ipproċessar ta’ 
dejta personali għandu jkun meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku minn awtorità kompetenti bbażata 
fuq il-liġi 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li tirrifletti t-tibdil propost għall-Artikolu 7 u l-Artikolu propost ġdid 7a, din il-
premessa għandha tiġi adattata f’dak is-sens biex jiġi ċċarat li r-raġunijiet l-oħra kollha 
għall-ipproċessar għandhom jitqiesu bħala eċċezzjonijiet.

Emenda 198
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a)
Il-kunsens għandu espliċitament jieħu s-
sura ta’ dikjarazzjoni ċara speċifika u 
infurmata mogħtija b’mod liberu mis-
suġġett tad-dejta li jiżgura li hu jew hi 
konxju/a li qed jesprimi/tesprimi li 
jaqbel/taqbel mal-ipproċessar tad-dejta 
personali. Għalhekk, is-silenzju jew l-
inattività m’għandhomx jikkostitwixxu 
kunsens. Il-kunsens għandu jkopri l-
attivitajiet kollha tal-ipproċessar imwettqa 
għall-istess objettiv jew objettivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Premessa ġdida fid-dawl tal-introduzzjoni tal-kunsens fl-Artikolu 7.

Emenda 199
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a)
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F’każijiet individwali u eċċezzjonali u 
abbażi tal-liġi, l-ipproċessar tad-dejta 
personali jista’ jkun permess għal 
għanijiet oħra wkoll, fejn tali pproċessar 
ikun meħtieġ biex ikun hemm konformità 
ma’ xi obbligu ġuridiku li għalih ikun 
suġġett il-kontrollur, bil-għan li jiġu 
mħarsa l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ persuna fiżika oħra, jew 
għall-prevenzjoni ta' xi theddida 
immedjata u serja għas-sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 200
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva fir-rigward 
tad-drittijiet fundamentali u l-privatezza, 
inkluża d-dejta ġenetika, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Tali dejta 
m’għandhiex tiġi pproċessata, sakemm l-
ipproċessar ma jkunx awtorizzat 
speċifikament b’liġi li tipprovdi għal 
miżuri xierqa sabiex jiġu salvagwardjati l-
interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew 
l-ipproċessar ikun meħtieġ sabiex jiġu 
protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ persuna oħra; jew l-
ipproċessar ikun jikkonċerna dejta li b’mod 
ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-
dejta.

(26) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva fir-rigward 
tad-drittijiet fundamentali jew il-privatezza 
tixirqilha protezzjoni speċifika. Tali dejta 
m’għandhiex tiġi pproċessata, sakemm l-
ipproċessar ma jkunx awtorizzat 
speċifikament b’liġi li tipprovdi għal 
miżuri xierqa sabiex jiġu salvagwardjati l-
interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew 
l-ipproċessar ikun meħtieġ sabiex jiġu 
protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ persuna oħra; jew l-
ipproċessar ikun jikkonċerna dejta li b’mod 
ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-
dejta.

Or. de

Emenda 201
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva fir-rigward 
tad-drittijiet fundamentali u l-privatezza, 
inkluża d-dejta ġenetika, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Tali dejta 
m’għandhiex tiġi pproċessata, sakemm l-
ipproċessar ma jkunx awtorizzat 
speċifikament b’liġi li tipprovdi għal 
miżuri xierqa sabiex jiġu salvagwardjati l-
interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew 
l-ipproċessar ikun meħtieġ sabiex jiġu 
protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ persuna oħra; jew l-
ipproċessar ikun jikkonċerna dejta li b’mod 
ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-
dejta.

(26) Dejta personali li, min-natura tagħha, 
tkun partikolarment sensittiva fir-rigward 
tad-drittijiet fundamentali u l-privatezza, 
inkluża d-dejta ġenetika, tixirqilha 
protezzjoni speċifika. Tali dejta 
m’għandhiex tiġi pproċessata, sakemm l-
ipproċessar ma jkunx awtorizzat 
speċifikament b’liġi li tipprovdi għal 
miżuri xierqa sabiex jiġu salvagwardjati d-
drittijiet fundamentali u l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta; jew l-
ipproċessar ikun meħtieġ sabiex jiġu 
protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ persuna fiżika oħra; jew l-
ipproċessar ikun jikkonċerna dejta li b’mod 
ċar tkun saret pubblika mis-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 202
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a)
It-tfal jixirqilhom protezzjoni speċifika 
tad-dejta personali tagħhom, peress li 
jistgħu jkunu anqas konxji tar-riskji, il-
konsegwenzi, is-salvagwardji u d-drittijiet 
tagħhom fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali. Biex jiġi ddeterminat 
meta individwu huwa tifel jew tifla, din id-
Direttiva għandha tieħu d-definizzjoni 
stabbilita mill-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tat-Tfal. In-natura partikolari 
tat-tfal għandha tiġi kkunsidrata fis-
salvagwardji ta’ sigurtà tal-ipproċessar 
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tad-dejta, fost ħwejjeġ oħra. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-
eżattezza tad-dejta ta' identifikazzjoni 
rigward it-tfal, l-affidabilità kontinwa 
tagħha tul iż-żmien u l-perjodu li għalih 
jiġu maħżuna.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva, għall-kuntrarju tal-proposta għal regolament, prattikament tinjora 
lit-tfal; din l-emenda għandha l-għan li ġġib id-direttiva aktar konformi mar-regolament. Il-
fatt li ħafna mid-dejta rigward it-tfal, bħalma huma l-apparenza ta’ wiċċhom u l-marki tas-
swaba, hija partikolarment soġġetta li tinbidel biż-żmien ukoll irid jitqies.

Emenda 203
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata biss fuq ipproċessar 
awtomatizzat jekk dan jipproduċi effett 
legali negattiv għal dik il-persuna, sakemm 
ma tkunx awtorizzata bil-liġi u soġġetta 
għal miżuri xierqa biex jiġu 
ssalvagwardjati l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta.

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata parzjalment jew għalkollox
fuq ipproċessar awtomatizzat jekk dan 
jipproduċi effett legali negattiv għal dik il-
persuna, jew jaffettwaha b’mod 
sinifikanti, sakemm ma tkunx awtorizzata 
bil-liġi u soġġetta għal miżuri xierqa biex 
jiġu ssalvagwardjati l-interessi leġittimi 
tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 204
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata biss fuq ipproċessar 
awtomatizzat jekk dan jipproduċi effett 
legali negattiv għal dik il-persuna, sakemm 
ma tkunx awtorizzata bil-liġi u soġġetta 
għal miżuri xierqa biex jiġu 
ssalvagwardjati l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta.

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata parzjalment jew għalkollox
fuq ipproċessar awtomatizzat jekk dan 
jipproduċi effett legali negattiv għal dik il-
persuna, jew jaffettwa b’mod sinifikanti 
lil dik il-persuna, sakemm ma tkunx 
awtorizzata bil-liġi u soġġetta għal miżuri 
xierqa biex jiġu ssalvagwardjati l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 205
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata biss fuq ipproċessar 
awtomatizzat jekk dan jipproduċi effett 
legali negattiv għal dik il-persuna, sakemm 
ma tkunx awtorizzata bil-liġi u soġġetta
għal miżuri xierqa biex jiġu 
ssalvagwardjati l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta.

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata fuq profilar. Ipproċessar li
jipproduċi effett legali għal dik il-persuna 
jew b’mod ieħor jaffettwa lilu jew lilha 
għandu jiġi pprojbit, sakemm ma jkunx
strettament meħtieġ f’soċjetà 
demokratika, proporzjonat mal-għan 
leġittimu segwit, espliċitament awtorizzat
bil-liġi u soġġett għal miżuri xierqa biex 
jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet 
fundamentali u l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta, inkluż id-dritt li jiġi 
jingħata tagħrif ta’ siwi dwar il-loġika 
użata fil-profilar. Tali pproċessar ma 
għandu fl-ebda ċirkostanza jkun fih, 
jiġġenera, jew jiddiskrimina abbażi ta’ 
kategoriji speċjali ta’ dejta.

Or. en
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Emenda 206
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata biss fuq ipproċessar 
awtomatizzat jekk dan jipproduċi effett 
legali negattiv għal dik il-persuna, sakemm 
ma tkunx awtorizzata bil-liġi u soġġetta 
għal miżuri xierqa biex jiġu 
ssalvagwardjati l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta.

(27) Kull persuna fiżika għandu jkollha d-
dritt li ma tkunx soġġetta għal miżura li 
tkun ibbażata biss fuq ipproċessar 
awtomatizzat jekk dan jipproduċi effett 
negattiv għal dik il-persuna, sakemm ma 
tkunx awtorizzata bil-liġi u soġġetta għal 
miżuri xierqa biex jiġu ssalvagwardjati l-
interessi leġittimi tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara d-diċitura tal-Artikolu 9(1), Emenda ta’ Jan Philipp Albrecht.)

Emenda 207
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi.

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi. Din l-
informazzjoni għandha tiġi adattata għas-
suġġett tad-dejta, jekk ikun meħtieġ 
permezz tal-użu ta’ lingwaġġ sempliċi 
u/jew lingwa barranija.

Or. en



AM\928472MT.doc 27/148 PE506.127v01-00

MT

Emenda 208
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi.

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi, 
speċjalment meta s-suġġett tad-dejta huwa 
tifel jew tifla.

Or. en

Emenda 209
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi.

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi. Suġġetti 
tad-dejta li huma tfal għandhom 
jingħataw informazzjoni mfassla apposta 
biex tkun adattata skont l-abilità tagħhom 
li jifhmuha. Flimkien ma’ din l-
informazzjoni tista’ tingħata wkoll 
għajnuna personalizzata.

Or. fr

Emenda 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi.

(28) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom, kwalunkwe informazzjoni għas-
suġġett tad-dejta għandha tkun aċċessibbli 
faċilment u faċli biex tinftiehem, inkluż l-
użu ta’ lingwaġġ ċar u sempliċi. B’mod 
partikolari, meta s-suġġett tad-dejta huwa 
tifel jew tifla, dik l-informazzjoni għandha 
tingħata b’mod li jkun jirrispetta lit-tfal.

Or. en

Emenda 211
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust jitlob 
li s-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu 
infurmati 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 tal-
aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt 
li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar 
mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mill-emenda tal-Artikolu 11.

Emenda 212
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust jitlob li 
s-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu 
infurmati 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 tal-
aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt 
li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitlob li s-suġġetti tad-dejta 
għandhom jiġu infurmati b’mod partikolari 
bl-eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar 
u l-objettivi tagħha, ir-raġuni ġuridika 
tagħha, iż-żmien kemm se ddum maħżuna 
d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt tal-
aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt 
li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

Or. en

Emenda 213
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust jitlob li 
s-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu 
infurmati 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 tal-
aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt 
li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust jitlob li 
s-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu 
infurmati b’mod trasparenti b’mod
partikolari bl-eżistenza tal-operazzjoni ta’ 
pproċessar u l-objettivi tagħha, ir-raġuni 
ġuridika tagħha, iż-żmien kemm se ddum 
maħżuna d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt 
tal-aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-
dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar 
mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.
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Or. en

Emenda 214
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust jitlob li 
s-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu 
infurmati 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 tal-
aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt 
li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitlob li s-suġġetti tad-dejta 
għandhom jiġu infurmati 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 tal-aċċess, rettifika jew tħassir u 
dwar id-dritt li jressqu lment. Fejn id-dejta 
tinġabar mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett 
tad-dejta għandu jiġi infurmat ukoll dwar 
jekk huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u 
dwar il-konsegwenzi, f’każijiet li ma 
jipprovdux dik id-dejta.

Or. en

Emenda 215
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust jitlob li 
s-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu 
infurmati 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 tal-
aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt 
li jressqu lment. Fejn id-dejta tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 

(30) Il-prinċipju ta’ pproċessar ġust u 
trasparenti jitlob li s-suġġetti tad-dejta 
għandhom jiġu infurmati b’mod partikolari 
bl-eżistenza tal-operazzjoni ta’ pproċessar, 
il-bażi ġuridika tagħha u l-objettivi 
tagħha, iż-żmien kemm se ddum maħżuna 
d-dejta, dwar l-eżistenza tad-dritt tal-
aċċess, rettifika jew tħassir u dwar id-dritt 
li jressqu lment. Barra minn hekk is-
suġġett tad-dejta għandu jiġi infurmat 
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huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

jekk jitwettaq profilar u bil-konsegwenzi 
maħsuba tiegħu. Fejn id-dejta tinġabar 
mis-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta 
għandu jiġi infurmat ukoll dwar jekk 
huwiex obbligat jipprovdu d-dejta u dwar 
il-konsegwenzi, f’każijiet li ma jipprovdux 
dik id-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu infurmati dwar il-bażi ġuridika tal-ġbir tad-dejta 
personali tagħhom. Dan jiżgura wkoll li l-kontrollur tad-dejta jkun dejjem konxju mill-bażi 
ġuridika għall-attivitajiet tiegħu meta jkun qed jiġbor id-dejta personali. Għandha tingħata 
informazzjoni dwar il-profilar jekk jitwettaq.

Emenda 216
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) 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 dwar l-objettivi li għalihom id-
dejta tkun qed tiġi pproċessata, għal liema 
perjodu ta’ żmien, liema riċevituri jirċievu 
d-dejta, inklużi l-pajjiżi terzi. Is-suġġetti 
tad-dejta għandhom jitħallew jirċievu 
kopja tad-dejta personali tagħhom li tkun
qed tiġi pproċessata.

(32) 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, meta 
possibbli minn qabel, li jkun jaf u jikseb 
komunikazzjoni b’mod partikolari dwar l-
objettivi li għalihom id-dejta tkun qed tiġi 
pproċessata, għal liema perjodu ta’ żmien, 
liema riċevituri jirċievu d-dejta, inklużi l-
pajjiżi terzi. Is-suġġetti tad-dejta għandhom 
jitħallew jirċievu kopja tad-dejta personali 
tagħhom li tkun qed tiġi pproċessata.

Or. en

Emenda 217
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw miżuri leġiżlattivi li jittardjaw, 
jirrestrinġu jew iħallu barra informazzjoni 
dwar is-suġġetti tad-dejta jew l-aċċess 
għad-dejta peronali tagħhom safejn u 
sakemm tali restrizzjoni parzjali jew sħiħa 
tikkostitwixxi miżura neċessarja u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika 
b’kunsiderazzjoni xierqa għall-interessi 
leġittimi tal-persuna kkonċernata, sabiex 
jiġi evitat it-tfixkil f’inkjesti, 
investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali 
jew legali, sabiex ikun evitat li jiġu 
preġudikati l-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, sabiex jiġu mħarsa s-sigurtà 
pubblika jew is-sigurtà nazzjonali, jew,
sabiex jiġi protett is-suġġett tad-dejta jew 
id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħra.

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw miżuri leġiżlattivi li jittardjaw jew
jirrestrinġu informazzjoni dwar is-suġġetti 
tad-dejta jew l-aċċess għad-dejta peronali 
tagħhom safejn u sakemm tali restrizzjoni 
parzjali jew sħiħa tikkostitwixxi miżura 
neċessarja u proporzjonata f’soċjetà 
demokratika b’kunsiderazzjoni xierqa 
għad-drittijiet fundamentali u għall-
interessi leġittimi tal-persuna kkonċernata, 
sabiex jiġi evitat it-tfixkil f’inkjesti, 
investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali 
jew legali, sabiex ikun evitat li jiġu 
preġudikati l-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, sabiex jiġu mħarsa s-sigurtà 
pubblika, jew sabiex jiġi protett is-suġġett 
tad-dejta jew id-drittijiet u l-libertajiet ta’ 
persuni oħra.

Or. en

Emenda 218
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew
jadottaw miżuri leġiżlattivi li jittardjaw, 
jirrestrinġu jew iħallu barra informazzjoni 
dwar is-suġġetti tad-dejta jew l-aċċess 
għad-dejta peronali tagħhom safejn u 
sakemm tali restrizzjoni parzjali jew sħiħa 
tikkostitwixxi miżura neċessarja u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika 
b’kunsiderazzjoni xierqa għall-interessi 

(33) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw miżuri leġiżlattivi li jittardjaw jew
jirrestrinġu informazzjoni dwar is-suġġetti 
tad-dejta jew l-aċċess għad-dejta peronali 
tagħhom safejn u sakemm tali restrizzjoni 
parzjali jew sħiħa tikkostitwixxi miżura 
strettament neċessarja u proporzjonata 
f’soċjetà demokratika b’kunsiderazzjoni 
xierqa għad-drittijiet fundamentali u 
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leġittimi tal-persuna kkonċernata, sabiex 
jiġi evitat it-tfixkil f’inkjesti, 
investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali 
jew legali, sabiex ikun evitat li jiġu 
preġudikati l-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, sabiex jiġu mħarsa s-sigurtà 
pubblika jew is-sigurtà nazzjonali, jew, 
sabiex jiġi protett is-suġġett tad-dejta jew 
id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħra.

għall-interessi leġittimi tal-persuna 
kkonċernata, sabiex jiġi evitat it-tfixkil 
f’inkjesti, investigazzjonijiet jew proċeduri 
uffiċjali jew legali, sabiex ikun evitat li 
jiġu preġudikati l-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, sabiex jiġu mħarsa s-sigurtà 
pubblika jew is-sigurtà nazzjonali, jew, 
sabiex jiġi protett is-suġġett tad-dejta jew 
id-drittijiet u l-libertajiet ta’ persuni oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar il-limiti fuq id-dritt għall-informazzjoni. (Ara d-diċitura l-ġdida tal-Artikolu 
11(4), parti introduttorja.) 

Emenda 219
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha d-dejta personali mhux 
preċiża dwarha rettifikata u d-dritt ta’ 
tħassir meta l-ipproċessar ta’ dik id-dejta 
ma jkunx konformi mal-prinċipji ewlenin
stabbiliti f’din id-Direttiva. Meta d-dejta 
personali tiġi pproċessata fil-kors ta’ 
investigazzjoni u proċedimenti kriminali, 
ir-rettifika, id-drittijiet tal-informazzjoni, l-
aċċess, it-tħassir u r-restrizzjoni tal-
ipproċessar jistgħu jitwettqu skont ir-regoli 
nazzjonali dwar proċedimenti ġudizzjarji.

(36) Kwalunkwe persuna għandu jkollha d-
dritt li jkollha d-dejta personali mhux 
preċiża dwarha rettifikata u d-dritt ta’ 
tħassir meta l-ipproċessar ta’ dik id-dejta 
ma jkunx konformi mal-prinċipji stabbiliti 
f’din id-Direttiva. Meta d-dejta personali 
tiġi pproċessata fil-kors ta’ investigazzjoni 
u proċedimenti kriminali, ir-rettifika, id-
drittijiet tal-informazzjoni, l-aċċess, it-
tħassir u r-restrizzjoni tal-ipproċessar 
jistgħu jitwettqu skont ir-regoli nazzjonali 
dwar proċedimenti ġudizzjarji.

Or. en

Emenda 220
Nuno Melo
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Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali titlob li 
għandhom jittieħdu miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa biex jassiguraw li 
jintlaħqu r-rekwiżiti tad-Direttiva. Sabiex 
tiġi assigurata konformità mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva, il-kontrollur għandu jadotta 
politiki u jimplimenta miżuri xierqa, li 
jilħqu b’mod partikolari l-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta fid-disinn u l-
protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku.

(Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. pt

Emenda 221
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta kif ukoll 
ir-responsabbiltà tal-kontrolluri u l-
proċessuri titlob attribuzzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet taħt din id-Direttiva, 
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.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mit-tħassir tal-Artikolu 20.
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Emenda 222
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a)
Għandha titwettaq valutazzjoni tal-impatt 
tal-protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, meta jkun probabbli li 
l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertijiet tas-suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, il-kamp ta’ 
applikazzjoni tagħhom jew l-objettivi 
tagħhom, li għandha tinkludi b’mod 
partikolari l-miżuri, is-salvagwardji u l-
mekkaniżmi li jkunu maħsuba biex tiġi 
żgurata l-protezzjoni tad-dejta personali u 
għat-turija tal-konformità ma' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 223
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) 
L-ipproċessar tad-dejta personali f’dan il-
qasam sensittiv għandu jitwettaq biss 
wara li tkun saret valutazzjoni tal-impatt 
tal-protezzjoni tad-dejta. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk, qabel ma jfasslu 
sistemi ġodda għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali, iwettqu valutazzjoni tal-impatt 
tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
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jkollhom maħsuba dwar il-protezzjoni 
tad-dejta.

Or. en

Emenda 224
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex tiġi assigurata protezzjoni 
effettiva tad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta permezz ta’ azzjonijiet 
preventivi, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jikkonsultaw mal-awtorità ta’ 
superviżjoni f’ċerti każi qabel l-
ipproċessar.

(41) Sabiex tiġi assigurata protezzjoni 
effettiva tad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta permezz ta’ azzjonijiet 
preventivi, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jikkonsultaw mal-awtorità ta’ 
superviżjoni f’ċerti każi qabel l-
ipproċessar. Barra minn hekk, fejn il-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta tindika li l-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar għandhom il-probabilità li 
jippreżentaw livell għoli ta’ riskji speċifiċi 
għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti 
tad-dejta, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tkun f’pożizzjoni li tipprevjeni, 
qabel ma jinbdew l-operazzjonijiet, 
ipproċessar riskjuż li ma jkunx konformi 
ma’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 225
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex tiġi assigurata protezzjoni 
effettiva tad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta permezz ta’ azzjonijiet 

(41) Sabiex tiġi assigurata protezzjoni 
effettiva tad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta permezz ta’ azzjonijiet 
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preventivi, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jikkonsultaw mal-awtorità ta’ 
superviżjoni f’ċerti każi qabel l-
ipproċessar.

preventivi, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jikkonsultaw mal-awtorità ta’ 
superviżjoni f’ċerti każi qabel l-
ipproċessar. Fejn l-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar għandhom il-probabilità li 
jippreżentaw livell għoli ta’ riskji speċifiċi 
għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti 
tad-dejta, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tkun f’pożizzjoni li tipprevjeni, 
qabel ma jinbdew l-operazzjonijiet, 
ipproċessar riskjuż li ma jkunx konformi 
ma’ din id-Direttiva, u li tressaq proposti 
biex tiġi rrimedjata tali sitwazzjoni.

Or. en

Emenda 226
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Ksur tad-dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jagħmel ħsara, inkluża ħsara fir-
reputazzjoni għall-individwu kkonċernat. 
Għalhekk, hekk kif il-kontrollur isir konxju 
li seħħ dan il-ksur, għandu jinnotifika lill-
awtorità nazzjonali kompetenti dwar il-
ksur. L-individwi li d-dejta personali jew 
il-privatezza tagħhom tista’ tiġi 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’ 
individwu meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni b’rabta mal-
ipproċessar ta’ dejta personali.

(42) Ksur tad-dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jagħmel ħsara, inkluża ħsara fir-
reputazzjoni għall-individwu kkonċernat. 
Għalhekk, hekk kif il-kontrollur isir konxju 
li seħħ dan il-ksur, għandu jinnotifika lill-
awtorità nazzjonali kompetenti dwar il-
ksur. L-individwi li d-dejta personali jew 
il-privatezza tagħhom tista’ tiġi 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’ 
individwu meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni jew telf 
ekonomiku jew soċjali b’rabta mal-
ipproċessar ta’ dejta personali.

Or. en
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Emenda 227
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Ksur tad-dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jagħmel ħsara, inkluża ħsara fir-
reputazzjoni għall-individwu kkonċernat. 
Għalhekk, hekk kif il-kontrollur isir konxju 
li seħħ dan il-ksur, għandu jinnotifika lill-
awtorità nazzjonali kompetenti dwar il-
ksur. L-individwi li d-dejta personali jew 
il-privatezza tagħhom tista’ tiġi 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’ 
individwu meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni b’rabta mal-
ipproċessar ta’ dejta personali.

(42) Ksur tad-dejta personali, jekk ma jiġix 
indirizzat b’mod adegwat u fil-ħin, jista’ 
jagħmel ħsara, inkluża ħsara fir-
reputazzjoni għall-individwu kkonċernat. 
Għalhekk, hekk kif il-kontrollur isir konxju 
li seħħ dan il-ksur, għandu jinnotifika lill-
awtorità nazzjonali kompetenti dwar il-
ksur. L-individwi li d-dejta personali jew 
il-privatezza tagħhom tista’ tiġi 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’ 
individwu meta dan ikun jista’ jwassal, 
pereżempju, għal serq ta’ identità jew 
frodi, ħsara fiżika, umiljazzjoni sinifikanti 
jew ħsara għar-reputazzjoni.

Or. en

Emenda 228
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Waqt l-iffissar ta’ regoli dettaljati 
dwar il-format u l-proċeduri applikabbli 
għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta personali, 
għandha tingħata konsiderazzjoni xierqa 
liċ-ċirkustanzi tal-ksur, inkluż jekk id-
dejta personali kinitx protetta b’miżuri 

imħassar
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xierqa ta’ protezzjoni teknika, li jnaqqsu 
b’mod effettiv il-probabbiltà ta’ użu ħażin. 
Barra minn hekk, dawn ir-regoli u 
proċeduri għandhom iqisu l-interessi 
leġittimi tal-awtoritajiet kompetenti 
f’każijiet fejn l-iżvelar bikri jista’ jxekkel 
mingħajr bżonn l-investigazzjoni taċ-
ċirkustanzi ta’ ksur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mill-emenda tal-Artikoli 28 u 29.

Emenda 229
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 230
Cornelia Ernst



PE506.127v01-00 40/148 AM\928472MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 43a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a)
Xi suriet ta’ pproċessar, bħalma huma l-
profilar, l-ipproċessar ta’ kategoriji ta’ 
dejta sensittivi, il-monitoraġġ ta’ spazji li 
jkunu pubblikament aċċessibbli (inkluża 
s-sorveljanza bil-vidjo), kif ukoll l-
ipproċessar ta' dejta ġenetika u 
bijometrika jew ta' dejta fuq it-tfal, 
jippreżentaw riskji speċjali. Bil-għan li 
dawn ir-riskji jiġu indirizzati, il-
kontrolluri għandhom iwettqu 
valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet
fundamentali jekk ikunu qed jippjanaw li 
jistabbilixxu tali operazzjonijiet ta’ 
pproċessar. Din il-valutazzjoni għandha 
tispjega r-riskji u l-miżuri meħuda biex 
jiġu indirizzati, speċjalment fir-rigward 
tad-diskriminazzjoni. Il-kontrolluri 
għandhom ifittxu wkoll il-fehma tas-
suġġetti tad-dejta jew ir-rappreżentanti 
tagħhom f’dan il-kuntest.

Or. en

Emenda 231
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru persuna li tassisti lill-
kontrollur jew lill-proċessur sabiex 
jissorveljaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva. Uffiċjal għall-protezzjoni tad-
dejta jista’ jinħatar b’mod konġunt minn 
diversi entitajiet tal-awtorità kompetenti. 
L-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta jridu 

(44) Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru persuna li tassisti lill-
kontrollur jew lill-proċessur sabiex 
jissorveljaw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva. L-uffiċjali tal-protezzjoni tad-
dejta jridu jkunu f’pożizzjoni li jwettqu d-
dmirijiet u l-kompiti tagħhom b’mod 
indipendenti u effettiv. Dan jinkludi regoli 
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jkunu f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet u 
l-kompiti tagħhom b’mod indipendenti u 
effettiv.

biex jiġu evitati l-konflitti tal-interessi, 
biex jiġi pprovdut ammont adegwat ta’ 
riżorsi u aċċessorju amministrattiv xieraq 
biex jiġi evitat l-l-indħil mill-kontrolluri.

Or. en

Emenda 232
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 233
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li trasferiment lil pajjiż terz isir biss jekk 
dan ikun meħtieġ għall-prevenzjoni, l-

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

investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta’ reat kriminali wieħed jew 
aktar jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, 
u l-kontrollur fil-pajjiż terz jew fl-
organizzazzjoni internazzjonali jkun 
awtorità kompetenti pubblika fis-sens ta’ 
din id-Direttiva. Trasferiment jista’ jsir 
f’każijiet fejn il-Kummissjoni tkun 
iddeċidiet li l-pajjiż terz jew l-
organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni 
jassiguraw livell adegwat jew protezzjoni. 
Dejta li tiġi ttrasferita lil awtoritajiet 
pubbliċi kompetenti f’pajjiżi terzi ma 
għandhiex tiġi pproċessata aktar għal 
finijiet oħra għajr dawk li għalihom ġiet 
ittrasferita.

Or. en

Emenda 234
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a)
Trasferimenti ulterjuri li jsiru minn 
awtoritajiet kompetenti f’pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li tkun 
ġiet ittrasferita lilhom dejta personali 
għandhom ikunu permessi biss jekk it-
trasferiment ulterjuri jkun meħtieġ għall-
istess objettiv speċifiku bħal tat-
trasferiment oriġinali u t-tieni riċevitur 
ukoll ikun awtorità pubblika kompetenti. 
Dan jista’ pereżempju jkun il-każ fil-każ li 
t-trasferiment ulterjuri jkun meħtieġ 
għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-
sejbien jew il-prosekuzzjoni tal-istess reat 
kriminali li jkun iġġustifika t-trasferiment 
oriġinali jew għall-eżekuzzjoni tal-istess 
piena kriminali li tkun iġġustifikat it-
trasferiment oriġinali. Trasferimenti 
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ulterjuri m’għandhomx ikunu permessi 
għall-finijiet ta’ infurzar tal-liġi ġenerali. 
Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti li 
tkun wettqet it-trasferiment oriġinali 
għandha tkun qablet li jsir it-trasferiment 
ulterjuri.

Or. en

Emenda 235
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi 
terzi, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar 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.

(46) 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.

Or. en

Emenda 236
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi (46) Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
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b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi 
terzi, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar 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.

b’effett għall-Unjoni kollha li ċerti pajjiżi 
terzi, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar 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 jew lil 
organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu 
jsiru mingħajr il-ħtieġa li tinkiseb xi 
awtorizzazzjoni ulterjuri.

Or. en

Emenda 237
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tirrikonoxxi wkoll li pajjiż terz, jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan 
pajjiż terz, jew organizzazzjoni 
internazzjonali, ma joffrux livell adgwat ta’ 
protezzjoni tad-dejta. Għaldaqstant, it-
trasferiment ta’ dejta personali lejn dak il-
pajjiż terz ma għandux ikun permess ħlief 
meta jkun ibbażat fuq ftehim 
internazzjonali, salvagwardji xierqa jew 
deroga. Għandu jsir provvediment għal 
proċeduri għall-konsultazzjonijiet bejn il-
Kummissjoni u dawn il-pajjiżi terzi jew l-
organizzazzjonijiet internazzjonali. 
Madankollu, din id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni għandha tkun mingħajr 
ħsara għall-possibbiltà li jsiru 
trasferimenti fuq il-bażi ta’ salvagwardji 
xierqa jew fuq il-bażi ta’ deroga stabbilita 

(48) Il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tirrikonoxxi wkoll li pajjiż terz, jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan 
pajjiż terz, jew organizzazzjoni 
internazzjonali, ma joffrux livell adgwat ta’ 
protezzjoni tad-dejta. Għaldaqstant, it-
trasferiment ta’ dejta personali lejn dak il-
pajjiż terz ma għandux ikun permess ħlief 
meta jkun ibbażat fuq ftehim 
internazzjonali li jiżgura l-livell minimu 
ta’ protezzjoni spjegat f’din id-Direttiva, 
jew deroga. Għandu jsir provvediment għal 
proċeduri għall-konsultazzjonijiet bejn il-
Kummissjoni u dawn il-pajjiżi terzi jew l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.
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fid-Direttiva.

Or. en

Emenda 238
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tirrikonoxxi wkoll li pajjiż terz, jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar fi ħdan 
pajjiż terz, jew organizzazzjoni 
internazzjonali, ma joffrux livell adgwat ta’ 
protezzjoni tad-dejta. Għaldaqstant, it-
trasferiment ta’ dejta personali lejn dak il-
pajjiż terz ma għandux ikun permess ħlief 
meta jkun ibbażat fuq ftehim 
internazzjonali, salvagwardji xierqa jew 
deroga. Għandu jsir provvediment għal 
proċeduri għall-konsultazzjonijiet bejn il-
Kummissjoni u dawn il-pajjiżi terzi jew l-
organizzazzjonijiet internazzjonali. 
Madankollu, din id-deċiżjoni tal-
Kummissjoni għandha tkun mingħajr ħsara 
għall-possibbiltà li jsiru trasferimenti fuq 
il-bażi ta’ salvagwardji xierqa jew fuq il-
bażi ta’ deroga stabbilita fid-Direttiva.

(Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. pt

Emenda 239
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Trasferimenti li mhumiex ibbażati fuq 
din id-deċiżjoni ta’ adegwatezza għandhom 

(49) Trasferimenti li mhumiex ibbażati fuq 
din id-deċiżjoni ta’ adegwatezza għandhom 
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jiġu permessi biss fejn jinġiebu 
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti, li jassiguraw il-protezzjoni tad-
dejta personali jew fejn il-kontrollur jew 
il-proċessur jevalwa ċ-ċirkustanzi kollha 
marbuta mal-operazzjoni tat-trasferiment 
tad-dejta jew is-sett ta’ operazzjonijiet ta’ 
trasferiment ta’ dejta u, fuq il-bażi ta’ din 
il-valutazzjoni, jikkunsidra li jeżistu 
salvagwardji xierqa fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta personali. F’każijiet 
fejn ma jkunx hemm raġunijiet biex jiġi 
permess trasferiment, għandhom ikunu 
permessi derogi jekk dawn ikunu meħtieġa, 
sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-
suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, jew 
sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi 
tal-Istat Membru li jkun qiegħed 
jittrasferixxi d-dejta personali tipprovdi 
dan, jew meta jkun meħtieġ għall-
prevenzjoni ta’ theddida immedjata u serja 
għas-sigurtà pubblika ta’ Stat Membru jew 
ta’ pajjiż terz, jew f’każijiet individwali 
għall-finijiet ta' prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' 
pieni kriminali, jew’f’każijiet individwali 
għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ 
talbiet legali.

jiġu permessi biss fejn jinġiebu 
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti, li jassiguraw il-protezzjoni tad-
dejta personali. F’każijiet fejn ma jkunx 
hemm raġunijiet biex jiġi permess 
trasferiment, għandhom ikunu permessi 
derogi jekk dawn ikunu meħtieġa, sabiex 
jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew ta’ persuna fiżika oħra, jew 
sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi 
tal-Istat Membru li jkun qiegħed 
jittrasferixxi d-dejta personali tipprovdi 
dan, jew meta jkun meħtieġ għall-
prevenzjoni ta’ theddida immedjata u serja 
għas-sigurtà pubblika ta’ Stat Membru jew 
ta’ pajjiż terz, jew f’każijiet individwali 
għall-finijiet ta' prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta' reati kriminali speċifiċi jew l-
eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, 
jew’f’każijiet individwali għat-twaqqif, l-
eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali. 
Fejn il-Kummissjoni tkun ħarġet 
deċiżjoni ta’ adegwatezza negattiva, l-użu 
ta’ derogi għandu jkun ristrett għall-
każijiet fejn it-trasferiment huwa meħtieġ 
sabiex jiġu protetti l-interessi vitali tas-
suġġett tad-dejta jew persuna oħra jew 
fejn ikun essenzjali għall-prevenzjoni ta’ 
theddida immedjata u serja għas-sigurtà 
pubblika ta’ Stat Membru jew pajjiż terz. 
Fi kwalunkw każ, dawn id-derogi 
għandhom jiġu interpretati b’mod ristrett. 
B’mod partikolari, id-derogi ma 
għandhomx jintużaw biex jiġu permessi 
trasferimenti frekwenti, massivi, jew 
strutturali. Barra minn hekk meta tkun 
qed tiġi trasferita dejta dwar każijiet 
individwali, l-ammont ta’ dejta għandu 
jkun limitat għal dak li hu strettament 
meħtieġ. B’mod addizzjonali, kwalunkwe 
trasferiment ibbażat fuq deroga għandu 
jiġi ddokumentat fid-dettall. Din id-
dokumentazzjoni għandha ssir disponibbli 
lill-awtorità ta’ superviżjoni meta din 
titlobha.
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Or. en

Emenda 240
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-
membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat 
Membru u b’mod partikolari għandhom 
jipprovdu li dawk il-membri għandhom 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru, u jinkludu regoli dwar il-
kwalifiki personali tal-membri u l-
pożizzjoni ta’ dawk il-membri.

(54) Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-
membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom jiġu stabbiliti bil-liġi f’kull Stat 
Membru u b’mod partikolari għandhom 
jipprovdu li dawk il-membri għandhom 
jinħatru mill-parlament tal-Istat Membru, u 
jinkludu regoli dwar il-kwalifiki personali 
tal-membri u l-pożizzjoni ta’ dawk il-
membri.

Or. en

Emenda 241
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 242
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Sabiex jiġu assigurati sorveljanza u 
infurzar konsistenti ta’ din id-Direttiva fl-
Unjoni kollha, l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandu jkollhom l-istess 
dmirijiet u setgħat effettivi f’kull Stat 
Membru, fosthom setgħat ta’ 
investigazzjoni, interventi, deċiżjonijiet u 
sanzjonijiet legalment vinkolanti, b’mod 
partikolari f’każijiet ta’ lmenti minn 
individwi, u li jipparteċipaw fi proċeduri 
legali.

imħassar

Or. de

Emenda 243
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe 
suġġett tad-dejta u għandha tinvestiga l-
każ. L-investigazzjoni wara lment 
għandha titwettaq, soġġetta għal reviżjoni 
ġudizzjarja, safejn ikun xieraq fil-każ 
speċifiku. L-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi 
żmien raġonevoli. Jekk il-każ ikun jeħtieġ 
aktar investigazzjoni jew koordinazzjoni 
ma’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, 

(57) Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tisma’ l-ilmenti mressqa minn kwalunkwe 
suġġett tad-dejta u għandha tinvestiga l-
każ. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tinforma lis-suġġett tad-dejta dwar il-
progress u l-eżitu tal-ilment fi żmien 
raġonevoli. Jekk il-każ ikun jeħtieġ aktar 
investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ 
awtorità ta’ superviżjoni oħra, għandha 
tingħata informazzjoni intermedja lis-
suġġett tad-dejta.
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għandha tingħata informazzjoni intermedja 
lis-suġġett tad-dejta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mit-tħassir tad-dritt għat-tressiq ta’ lment għall-assoċjazzjonijiet u d-DPAs fl-
Artikolu 50.

Emenda 244
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tipproteġi 
d-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
tagħhom u li tkun kostitwita skont il-liġi 
ta’ Stat Membru, għandu jkollha d-dritt li 
tressaq ilment jew teżerċita d-dritt għal 
rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-
dejta jekk ikollha mandat xieraq 
mingħandhom, jew li tressaq 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment tiegħu stess meta jħoss li 
jkun seħħ ksur tad-dejta personali.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jirriżulta mit-tħassir tad-dritt għat-tressiq ta’ lment għall-assoċjazzjonijiet u d-DPAs fl-
Artikolu 50.

Emenda 245
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 61
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tipproteġi 
d-drittijiet u l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
tagħhom u li tkun kostitwita skont il-liġi 
ta’ Stat Membru, għandu jkollha d-dritt li 
tressaq ilment jew teżerċita d-dritt għal 
rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-
dejta jekk ikollha mandat xieraq 
mingħandhom, jew li tressaq 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment tiegħu stess meta jħoss li 
jkun seħħ ksur tad-dejta personali.

(61) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li jkollha l-għan li tipproteġi 
d-drittijiet u l-interessi ta’ persuni naturali
u li tkun kostitwita skont il-liġi ta’ Stat 
Membru, għandu jkollha d-dritt li tressaq 
ilment jew teżerċita d-dritt għal rimedju 
ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-dejta, jew 
li tressaq, indipendentement mill-ilment ta’ 
suġġett tad-dejta, ilment tiegħu stess meta 
jħoss li jkun seħħ ksur tad-dejta personali 
jew fejn tqis li kontrollur ma jkunx 
ikkonforma mal-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-dejta mid-disinn u b’mod awtomatiku.

Or. en

Emenda 246
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Kwalunkwe ħsara li tista’ ssofri 
persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali 
għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, li jistgħu jkunu eżentati 
mir-responsabbiltà jekk huma jġibu provi li 
ma jkunux responsabbli għall-ħsara, b’mod 
partikolari meta huma jistabbilixxu nuqqas 
min-naħa tas-suġġett tad-dejta jew f’każ ta’ 
forza maġġuri.

(64) Kwalunkwe ħsara, kemm jekk hi ta’ 
flus jew le, li tista’ ssofri persuna b’riżultat 
ta’ pproċessar illegali għandha tiġi 
kkumpensata mill-kontrollur jew mill-
proċessur, li jistgħu jkunu eżentati mir-
responsabbiltà biss jekk huma jġibu provi 
li ma jkunux responsabbli għall-ħsara, 
b’mod partikolari meta huma jistabbilixxu 
nuqqas min-naħa tas-suġġett tad-dejta jew 
f’każ ta’ forza maġġuri.

Or. en

Emenda 247
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Premessa 65a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65a) 
It-trażmissjoni ta’ dejta personali lil 
awtoritajiet oħra jew partijiet privati fl-
Unjoni hija projbita sakemm it-
trażmissjoni ma tkunx konformi mal-liġi, 
u sakemm ir-riċevitur ma jkunx stabbilit 
fi Stat Membru, u l-ebda interessi leġittimi 
speċifiċi tas-suġġett tad-dejta ma 
jipprevjenu t-trażmissjoni, u t-trażmissjoni 
tkun meħtieġa f’każ speċifiku għall-
kontrollur li jkun qed jittrażmetti d-dejta 
jew għat-twettiq ta' kompitu legalment 
assenjat lilu, jew għall-prevenzjoni ta' 
periklu immedjat u serju għas-sigurtà 
pubblika, jew il-prevenzjoni ta’ ħsara 
serja għad-drittijiet ta’ individwi. Il-
kontrollu għandu jinforma lir-riċevitur 
dwar l-objettiv tal-ipproċessar. Ir-riċevitur 
għandu jiġi wkoll infurmat dwar ir-
restrizzjonijiet tal-ipproċessar u jiżgura li 
dawn jiġu ssodisfati.

Or. en

Emenda 248
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 65a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65a)
It-trażmissjoni ta’ dejta personali lil 
awtoritajiet oħra jew partijiet privati fl-
Unjoni hija projbita sakemm mhemmx 
periklu immedjat u serju għas-sigurtà 
pubblika, jew il-prevenzjoni ta’ ħsara 
serja għad-drittijiet ta’ individwi. Il-
kontrollu għandu jinforma lir-riċevitur 
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dwar l-objettiv tal-ipproċessar. Ir-riċevitur 
għandu jiġi wkoll infurmat dwar ir-
restrizzjonijiet tal-ipproċessar u jiżgura li 
dawn jiġu ssodisfati.

Or. en

Emenda 249
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-
Direttiva, jiġifieri li jiġu protetti d-drittijiet 
u l-libertajiet fundamentali ta’ persuni 
fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt tagħhom 
għall-protezzjoni tad-dejta personali u li 
jkun assigurat l-iskambju liberu ta’ dejta 
personali mill-awtoritajiet kompetenti fi 
ħdan l-Unjoni, is-setgħa li tadotta atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tkun delegata lill-Kummissjoni. 
B’mod partikolari, għandhom ikunu 
adottati atti delegati fir-rigward tan-
notifiki ta’ ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni. Huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt ix-xogħol preparatorju 
tagħha. Meta tkun qiegħda tipprepara u 
tfassal atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tassigura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

imħassar

Or. de

Emenda 250
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex ikunu assigurati 
kundizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva fir-
rigward tad-dokumentazzjoni mill-
kontrolluri u l-proċessuri, is-sigurtà tal-
ipproċessar, speċjalment fir-rigward ta’ 
standards ta’ kriptaġġ, in-notifika ta’ ksur 
tad-dejta personali lill-awtorità ta’ 
superviżjoni, u l-livell adegwat ta’ 
protezzjoni mogħtija minn pajjiż terz jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar fi 
ħdan dak il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali, is-setgħat ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti 
lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

imħassar

Or. de

Emenda 251
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża 
għall-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tad-
dokumentazzjoni mill-kontrolluri u l-
proċessuri, is-sigurtà tal-ipproċessar, in-
notifika ta’ ksur tad-dejta personali lill-
awtorità ta’ superviżjoni, u l-livell 

(68) Il-proċedura ta’ eżami għandha tintuża 
għall-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tad-
dokumentazzjoni mill-kontrolluri u l-
proċessuri, is-sigurtà tal-ipproċessar u l-
livell adegwat ta’ protezzjoni mogħtija 
minn pajjiż terz jew territorju jew settur 
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adegwat ta’ protezzjoni mogħtija minn 
pajjiż terz jew territorju jew settur tal-
ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali, minħabba 
li dawk l-atti għandhom kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali.

tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali, minħabba 
li dawk l-atti għandhom kamp ta’ 
applikazzjoni ġenerali.

Or. de

Emenda 252
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 253
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 72
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(72) Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali f’atti tal-
Unjoni li ġew adottati qabel id-dejta tal-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva, li jirregolaw 
l-ipproċessar ta’ dejta personali bejn l-
Istati Membri jew l-aċċess ta’ awtoritajiet 
maħtura tal-Istati Membri għas-sistemi 
ta’ informazzjoni stabbiliti skont it-
Trattati, għandhom jibqgħu mhux 
affettwati. Il-Kummissjoni għandha 
tevalwa s-sitwazzjoni fir-rigward tar-
relazzjoni bejn din id-Direttiva u l-atti 
adottati qabel id-data tal-adozzjoni ta’ din 
id-Direttiva li jirregolaw l-ipproċessar ta’ 
dejta personali bejn l-Istati Membri jew l-
aċċess ta’ awtoritajiet magħżula tal-Istati 
Membri għas-sistemi ta’ informazzjoni 
stabbiliti skont it-Trattati, sabiex tivvaluta 
l-ħtieġa tal-allinjament ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi ma’ din id-
Direttiva.

imħassar

Or. de

Emenda 254
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 255
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(73) Sabiex tiġi assigurata protezzjoni 
komprensiva u koerenti tad-dejta personali 
fl-Unjoni, il-ftehimiet internazzjonali 
konklużi mill-Unjoni jew mill-Istati 
Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva għandhom jiġu emendati skont 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 256
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Hemm problemi fil-qasam tal-prevenzjoni tar-riskju min-naħa tal-pulizija fid-definizzjoni tal-
kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva u tar-Regolament.  Jekk ir-riskju li għandu jiġi pprevenut 
ma jistax jiġi penalizzat bħala reat u l-pulizija ma tkunx għalhekk qed tipprevjeni reat 
kriminali fis-sens tal-Artikolu 1(1) tal-proposta għal Direttiva, id-Direttiva ma tistax tiġi 
applikata (pereżempju fajls ta’ persuni li sfaw nieqsa, suwiċidji).  Id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data xejn ma huma xierqa għall-prevenzjoni 
tar-riskji. 

Emenda 257
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Ir-rekwiżiti minimi ta’ din id-Direttiva 
ma għandhom ikunu tal-ebda impediment 
għall-Istati Membri li jibqgħu jżommu jew 
idaħħlu dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali li jiżguraw 
livell ogħla ta’ protezzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva għandu jkun li jinħoloq standard minimu ta' protezzjoni pan-Ewropew u 
mhux li jiġu sostitwiti r-regoli nazzjonali eżistenti. L-Istati Membri għandhom għalhekk jiġu 
espliċitament permessi li jadottaw dispożizzjonijiet aktar restrittivi. 

Emenda 258
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Ir-rekwiżiti minimi ta' din id-Direttiva 
ma għandhom ikunu tal-ebda impediment 
għall-Istati Membri li jibqgħu jżommu jew 
idaħħlu dispożizzjonijiet dwar il-
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protezzjoni tad-dejta personali li jiżguraw 
livell ogħla ta’ protezzjoni. Tal-inqas 
skont din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-Direttiva għandu jkun li jinħoloq standard minimu ta' protezzjoni pan-Ewropew u 
mhux li jiġu sostitwiti r-regoli nazzjonali eżistenti. L-Istati Membri għandhom għalhekk jiġu 
espliċitament permessi li jadottaw dispożizzjonijiet aktar restrittivi. Referenza għall-abbozz 
ta’ opinjoni tal-Kumitat JURI.

Emenda 259
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali; and

imħassar

Or. de

Emenda 260
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali; u

(a) jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali u l-
privatezza tagħhom; u
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Or. pt

Emenda 261
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali; u

(a) jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi u b’mod 
partikolari d-dritt tagħhom għall-
protezzjoni tad-dejta personali, u 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità jew mard, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. u

Or. pt

Emenda 262
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 263
Carlos Coelho
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) jassiguraw li l-iskambju ta’ dejta 
personali mill-awtoritajiet kompetenti fi 
ħdan l-Unjoni ma jkunx ristrett u lanqas 
ipprojbit għal raġunijiet konnessi mal-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali, 
f'konformità mal-moviment liberu tad-
dejta previst fl-Artikolu 16 TFUE. Il-
moviment liberu tad-dejta ma għandux 
japplika fir-rigward ta’ Stati Membri li 
ma jagħtux l-impenn tagħhom għal dan l-
att leġiżlattiv.

Or. pt

Emenda 264
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) jassiguraw li l-iskambju ta’ dejta 
personali mill-awtoritajiet kompetenti fi 
ħdan l-Unjoni ma jkunx ristrett u lanqas 
ipprojbit għal raġunijiet konnessi mal-
protezzjoni prevista skont il-punt (a).

Or. pt

Emenda 265
Axel Voss

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

2. Din id-Direttiva tapplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali 
kompletament jew parzjalment b’mezzi 
awtomatizzati, u għall-ipproċessar għajr 
b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta personali li 
tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew 
li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn 
sistema ta’ arkivjar.

2. Din id-Direttiva tapplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali 
kompletament jew parzjalment b’mezzi 
awtomatizzati, u għall-ipproċessar għajr 
b’mezzi awtomatizzati ta’ dejta personali li 
tifforma parti minn sistema ta’ arkivjar jew 
li tkun maħsuba sabiex tifforma parti minn 
sistema ta’ arkivjar. Id-Direttiva ma 
għandhiex tapplika jekk id-dejta personali 
hija maħżuna, jew hemm il-ħsieb li tiġi 
maħżuna, f’fajls tal-karti jew f’settijiet ta’ 
fajls.

Or. de

Emenda 266
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ipproċessar jew l-iskambju ta’ dejta 
personali minn awtoritajiet kompetenti fi 
ħdan l-Unjoni jeħtieġu bażi ġuridika fid-
dritt tal-Unjoni jew tal-Istati Membri. Din 
id-Direttiva ma tipprovdix tali bażi 
ġuridika fiha nfisha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: Għall-ipproċessar u l-iskambju tad-dejta personali, xorta hemm il-ħtieġa li jkun 
hemm aktar bażi ġuridika. Din id-Direttiva tarmonizza biss ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-
dejta għal tali każijiet.

Emenda 267
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-
finijiet ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod 
partikolari fir-rigward tas-sigurtà 
nazzjonali;

(a) fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-
finijiet ta’ liġi tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “sigurtà nazzjonali” jinftiehem b’mod differenti fi Stati Membri differenti. Għal 
skopijiet ta’ ċarezza, għandha ssir referenza sempliċiment għal “barra mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni” biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn l-Istati Membri jistgħu 
jitolbu l-eżenzjoni tas-sigurtà nazzjonali għall-ipproċessar li għandu jkun soġġett għal din id-
Direttiva.

Emenda 268
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-
finijiet ta’ liġi tal-Unjoni, b’mod 
partikolari fir-rigward tas-sigurtà 
nazzjonali;

(a) fil-kors ta’ attività li ma tkunx skont il-
finijiet tal-liġi tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “sigurtà nazzjonali” jinftiehem b’mod differenti fi Stati Membri differenti. Għal 
skopijiet ta’ ċarezza, għandha ssir referenza sempliċiment għal “barra mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni” biex tiġi evitata sitwazzjoni fejn l-Istati Membri jistgħu 
jitolbu l-eżenzjoni tas-sigurtà nazzjonali għall-ipproċessar li għandu jkun soġġett għal din id-
Direttiva.

Emenda 269
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 270
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 271
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approċċ komprensiv għall-protezzjoni tad-dejta jfisser ukoll li jiġu inklużi l-istituzzjonijiet, il-
korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 273
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 274
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata jew magħżula minn fost
oħrajn, direttament jew indirettament, 
waħedha jew flimkien ma’ dejta assoċjata,
b’mezzi li raġonevolment aktarx se 
jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
oħra, b’mod partikolari b’referenza għal 
identifikatur uniku, kodiċi ta’ 
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikaturi onlajn jew għal fattur wieħed 
jew aktar li jkunu speċifiċi għall-identità
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali, soċjali jew tal-
ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali ta’ dik 
il-persuna;

Or. en

Emenda 275
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) 'suġġett tad-dejta' tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata jew magħżula minn fost 
oħrajn, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx se 
jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
oħra, b’mod partikolari b’referenza għal 
numru ta’ identifikazzjoni jew 
identifikatur uniku ieħor, dejta dwar il-
lok, identifikatur onlajn għal fattur wieħed 
jew aktar li jkunu speċifiċi għall-identità
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;
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Or. en

Emenda 276
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) 'suġġett tad-dejta' tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata jew magħżula minn fost 
oħrajn, direttament jew indirettament, 
waħedha jew flimkien ma’ dejta assoċjata,
b’mezzi li raġonevolment aktarx se 
jintużaw mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
oħra, b’mod partikolari b’referenza għal  
identifikatur uniku, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew offlajn jew għal 
fattur wieħed jew aktar li jkunu speċifiċi 
għall-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, 
mentali, ekonomika, kulturali, soċjali jew 
tal-ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali ta’ 
dik il-persuna;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata protezzjoni tajba, huwa importanti li t-termini "dejta personali" u "suġġett 
tad-dejta" ma jiġux definiti b’mod strett wisq. Id-Direttiva għandha tapplika b’mod ċar għad-
dejta li tippermetti biss li individwu jiġi "magħżul minn fost oħrajn" u għandu jkun ċar li l-
identifikaturi onlajn jew offlajn fil-biċċa l-kbira tal-każijiet għandhom jitqiesu bħala dejta 
personali. Huwa importanti li jkollna definizzjonijiet wiesgħin għal “dejta personali” u għal 
“suġġett tad-dejta” għal protezzjoni mill-ġejjieni. Din id-definizzjoni tiżgura koerenza mar-
Regolament dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 277
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) 
‘reat kriminali’ jfisser ukoll reat li hu 
kastigabbli skont id-dritt nazzjonali tal-
Istati Membri peress li hu ksur tal-istat 
tad-dritt, fejn id-deċiżjoni tista' twassal 
għal proċedimenti quddiem qorti 
kriminali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ibbażat fuq l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Assistenza Reċiproka f’Materja 
Kriminali.

Emenda 278
Cornelia Ernst

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a)
‘profilar’ tfisser kull sura ta’ pproċessar 
awtomatizzat maħsub biex jiġu vvalutati 
ċerti aspetti personali relatati ma’ din il-
persuna fiżika jew biex jiġu analizzati jew 
imbassra b’mod partikolari s-sitwazzjoni 
ekonomika, il-lok, is-saħħa, il-preferenzi 
personali, l-affidabilità jew l-imġiba tal-
persuna fiżika;

Or. en

Emenda 279
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a)
‘profilar’ tfisser teknika awtomatizzata 
tal-ipproċessar tad-dejta li tkun tikkonsisti 
fil-kategorizzazzjoni ta’ individwu, b’mod
partikolari għall-finijiet tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet fir-rigward ta’ dak l-
individwu jew sabiex jiġu analizzati jew 
imbassra l-preferenzi personali, l-imġiba 
u l-attitudnijiet tagħha;

Or. pt

Emenda 280
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'restrizzjoni tal-ipproċessar' tfisser l-
immarkar ta’ dejta personali maħżuna bil-
għan li jiġi limitat l-ipproċessar tagħha fil-
ġejjieni;

(4) ‘imblukkar’ tfisser l-immarkar ta’ dejta 
personali maħżuna bil-għan li jiġi limitat l-
ipproċessar tagħha fil-ġejjieni; 

Or. de

Emenda 281
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 282
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux importanti x’inhi l-kawża tal-ksur ta’ dejta personali. Minflok ksur tas-sigurtà, dan 
jista’ jiġri wkoll b’mod aċċidentali, minħabba negliġenza jew għal raġunijiet oħra.

Emenda 283
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt
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Emenda 284
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a)
'immarkar’ tfisser l-immarkar ta’ dejta 
personali maħżuna mingħajr il-għan li 
jiġi limitat l-ipproċessar tagħha fil-
ġejjieni;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din tallinja t-test tal-proposta għal direttiva ma’ dak tad-deċiżjoni qafas dwar il-protezzjoni 
tad-dejta (Artikolu 2(j)). L-Artikolu 16 jistipula li l-kontrollur għandu jimmarka d-dejta. 
Madankollu, it-terminu ‘immarkar’ mhuwiex mogħti definizzjoni. Din l-emenda tirrettifika din 
l-omissjoni.

Emenda 285
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a)
‘protezzjoni tad-dejta mid-disinn’ tfisser l-
integrar tal-protezzjoni tad-dejta fiċ-ċiklu 
tal-ħajja tat-teknoloġija kollu kemm hu, 
mill-istadju tad-disinn inizjali, tul l-istadji 
kollha sat-tħaddim, l-użu u l-irtirar finali 
tagħha mis-suq;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid definizzjoni tal-protezzjoni tad-dejta mid-disinn, peress li hi kunċett 
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imsemmi f’din id-direttiva.

Emenda 286
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b)
‘protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku’ 
tfisser il-konfigurazzjoni tal-għażliet ta’ 
privatezza tas-servizzi u l-prodotti b’tali 
mod li jkun hemm konformità mal-
prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta, 
bħalma huma t-trasparenza, il-
minimizzazzjoni tad-dejta, il-limitazzjoni 
tal-finijiet, l-integrità tad-dejta, il-
minimizzazzjoni tal-perjodi ta’ ħżin tad-
dejta, il-possibilità ta’ intervent jew l-għoti 
ta’ rendikont;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda żżid definizzjoni tal-protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku, peress li hi 
kunċett imsemmi f’din id-direttiva.

Emenda 287
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a)
‘anonimizzazzjoni’ tfisser il-
modifikazzjoni tad-dejta personali b’tali 
mod li l-informazzjoni ma tkunx tista tiġi 
attribwita aktar lil individwu identifikat 
jew identifikabbli jew tkun tista’ tiġi 
attribwita lil individwu identifikat jew 
identifikabbli biss billi jiġi investit 
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ammont sproporzjonat ta’ ħin, spejjeż u 
xogħol;

Or. de

Emenda 288
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) 
‘sistemi ta’ informazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea’ tfisser dawk is-sistemi ta’ 
informazzjoni biss li ġew stabbiliti skont 
il-Kapitolu 4 jew 5 tat-Titolu V tal-Parti 
Tlieta tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea jew skont it-Trattat li 
jistabilixxi l-Komunità Ewropea;

Or. de

Emenda 289
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ 
tfisser kwalunkwe indikazzjoni speċifika, 
infurmata, u espliċita mogħtija b’mod 
liberu tax-xewqat tiegħu/tagħha li biha s-
suġġett tad-dejta, jew permezz ta’ 
dikjarazzjoni jew permezz ta’ mossa ċara 
fl-affermattiv, ifisser/tfisser il-qbil 
tiegħu/tagħha li dejta personali 
dwaru/dwarha tiġi pproċessata;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tpoġġi l-kunsens tas-suġġett tad-dejta fuq bażi definita b’mod strett. Għalkemm, 
intrinsikament, iċ-ċittadini u l-Istat ma jistgħux iwieġbu għal kundizzjonijiet indaqs, il-
kunsens jista’ jservi ta’ ġustifikazzjoni f’każijiet partikolari, pereżempju testijiet tad-DNA tal-
massa.

Emenda 290
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 15d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15d) 
‘awtoritajiet kompetenti’ tfisser 
kwalunkwe awtorità responsabbli għall-
prevenzjoni tar-riskji, għall-
investigazzjoni, is-sejbien, jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali, jew 
għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, 
inklużi istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji, u 
aġenziji tal-Unjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 291
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ipproċessata b’mod ġust u skont il-liġi; (a) ipproċessata skont il-liġi, b’mod ġust, u 
b’mod trasparenti u li jista' jiġi vverifikat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġġib id-direttiva konformi mat-test tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta. 
L-approċċ ta’ pakkett jimplika li l-prinċipji tal-ipproċessar tad-dejta għandhom ikunu l-istess 
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fiż-żewġ atti.

Emenda 292
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simili għall-emenda ekwivalenti tal-proposta għal Regolament Generali dwar il-Protezzjoni 
tad-Dejta

Emenda 293
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ipproċessata b’mod ġust u skont il-liġi; (a) ipproċessata b’mod ġust u skont il-liġi 
u b’mod trasparenti;

Or. en

Emenda 294
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 295
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miġbura għal finijiet speċifiċi, espliċiti 
u leġittimi u mhux ipproċessata
ulterjorment b’mod li ma jkunx 
kompatibbli ma’ dawk il-finijiet;

(b) miġbura għal finijiet speċifiċi, espliċiti 
u leġittimi u mhux użati ulterjorment għal 
fini differenti, anke fejn ikun kompatibbli, 
sakemm dan ma jkunx ipprovdut mil-liġi;

Or. pt

Emenda 296
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) adegwata, rilevanti, u limitata għall-
minimu meħtieġ għall-finijiet li għalihom 
tiġi pproċessata; għandha tiġi proċessata 
biss meta l-ipproċessar anonimu ma 
jkunx biżżejjed għall-fini partikolari;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħmel id-direttiva konformi mat-test tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-
Dejta. L-approċċ ta’ pakkett jimplika li l-prinċipji tal-ipproċessar tad-dejta għandu jkun l-
istess fiż-żewġ atti.

Emenda 297
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) adegwata, rilevanti, u safejn ikun 
possibbli, limitata għall-finijiet li tiġi 
pproċessata għalihom;

Or. en

Emenda 298
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) adegwata, rilevanti, u limitata għall-
minimu meħtieġ għall-finijiet li tiġi 
pproċessata għalihom; din għandha tkun 
ipproċessata biss jekk, u sakemm, il-
finijiet ma setgħux jintlaħqu bl-
ipproċessar ta’ informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali; dejta personali 
miżmuma minn partijiet privati jew 
awtoritajiet pubbliċi oħra għandha tiġi 
aċċessata biss għal skopijiet ta’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta' reati 
kriminali skont ir-rekwiżiti ta’ ħtieġa u 
proporzjonalità li jridu jiġu stabbiliti minn 
kull Stat Membru fil-liġi nazzonali tiegħu, 
suġġetti għad-dispożizzjonijiet relevanti
tal-liġi tal-UE jew il-liġi pubblika 
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internazzjonali, u b'mod partikolari l-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Bniedem, kif interpretata mill-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika Importanti biex jitneħħa d-distakk bejn id-Direttiva u r-Regolament dwar il-
protezzjoni tad-dejta u tiżgura li t-trasferiment ta’ dejta personali mill-ambitu tar-Regolament 
għall-ambitu tad-Direttiva jkun kopert.

Emenda 299
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) adegwata, rilevanti, u limitata għall-
minimu meħtieġ għall-finijiet li tiġi 
pproċessata għalihom; għandha tiġi 
pproċessata biss jekk, u sakemm, il-fini 
ma jkunx jista’ jintlaħaq b’mezz inqas 
intrużiv; 

Or. en

Emenda 300
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) eżatta u, fejn meħtieġ, tinżamm 
aġġornata; għandu jsir dak kollu raġonevoli 
biex ikun assigurat li dejta personali li ma 
tkunx eżatta, meħud kont tal-finijiet li 
għalihom tiġi pproċessata, titħassar jew 
tissewwa mingħajr dewmien;

(d) eżatta u miżmuma aġġornata; għandu 
jittieħed kull pass biex ikun assigurat li 
dejta personali li ma tkunx eżatta, meħud 
kont tal-finijiet li għalihom tiġi 
pproċessata, tiġi mħassra jew rettifikata
mingħajr dewmien;
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Or. en

Emenda 301
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) eżatta u, fejn meħtieġ, tinżamm 
aġġornata; għandu jsir dak kollu
raġonevoli biex ikun assigurat li dejta 
personali li ma tkunx eżatta, meħud kont 
tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, 
titħassar jew tissewwa mingħajr dewmien;

(d) eżatta, suġġetta għal verifikazzjoni 
regolari tal-kwalità u, meta jkun meħtieġ, 
miżmuma aġġornata; għandu jittieħed kull 
pass biex ikun assigurat li dejta personali li 
ma tkunx eżatta, meħud kont tal-finijiet li 
għalihom tiġi pproċessata, tiġi mħassra jew 
rettifikata mingħajr dewmien;

Or. pt

Emenda 302
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) eżatta u, fejn meħtieġ, tinżamm
aġġornata; għandu jsir dak kollu
raġonevoli biex ikun assigurat li dejta 
personali li ma tkunx eżatta, meħud kont 
tal-finijiet li għalihom tiġi pproċessata, 
titħassar jew tissewwa mingħajr dewmien;

(d) eżatta u miżmuma aġġornata; għandu
jittieħed kull pass raġonevoli biex ikun 
assigurat li dejta personali li ma tkunx 
eżatta tiġi mħassra jew rettifikata mingħajr 
dewmien.

Or. en

Emenda 303
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) miżmuma b’mod li jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta iżda 
biss għat-tul ta’ żmien li dan ikun meħtieġ
għall-finijiet li għalihom tiġi pproċessata d-
dejta personali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħmel id-direttiva konformi mat-test tar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-
Dejta. L-approċċ ta’ pakkett jimplika li l-prinċipji tal-ipproċessar tad-dejta għandu jkun l-
istess fiż-żewġ atti.

Emenda 304
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 305
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) ipproċessata u użata għall-qadi tad-
dmirijiethom mill-persunal xieraq tal-
awtoritajiet kompetenti.
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skont din id-Direttiva;

Or. de

Emenda 306
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà tal-
kontrollur, li għandu jassigura u jkun jista’ 
juri, għal kull operazzjoni ta’ pproċessar, 
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 307
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà tal-
kontrollur, li għandu jassigura u jkun jista’ 
juri, għal kull operazzjoni ta’ pproċessar, 
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konformi mal-abbozz ta' rapport dwar ir-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 308
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ipproċessata b’mod li effettivament 
jippermetti lis-suġġett tad-dejta jeżerċita 
d-drittijiet tiegħu kif deskritt fl-Artikoli 10 
sa 17;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konformi mal-abbozz ta' rapport dwar ir-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 309
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) aċċessata jew magħmula disponibbli 
biss għal dawk il-membri tal-persunal ta’ 
awtoritajiet kompetenti li jkunu 
awtorizzati debitament li jkunu jeħtiġuha 
għat-twettiq tal-kompiti tagħhom, filwaqt 
li jeħtieġ tkun implimentata politika 
rigoruża tal-ġestjoni tal-profil tal-utenti.

Or. pt

Emenda 310
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dejta li inizjalment tiġi pproċessata għal 
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finijiet oħra apparti dawk imsemmija fl-
Artikolu 1(1) tista’ tintuża biss għall-
finijiet ta' prevenzjoni, investigazzjoni, 
sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali sakemm din tiġi pproċessata fuq 
bażi legali valida li tiżgura garanziji 
biżżejjed għas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 311
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jkollhom 
aċċess għal dejta personali li għall-ewwel 
tkun ġiet ipproċessata għal finijiet oħra 
minbarra dawk imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biss jekk ikunu 
speċifikament awtorizzati mil-liġi tal-
Unjoni jew dik nazzjonali li trid tissodisfa 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7(1a) u 
trid tipprovdi li:
(a) l-aċċess ikun permess biss minn 
persunal debitament awtorizzat tal-
awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu meta, f’każ speċifiku, l-
awtorità kompetenti tista’ turi li l-
ipproċessar tad-dejta personali hu 
meħtieġ u proporzjonali għall-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;
(b) it-talbiet għall-aċċess għandhom 
ikunu bil-miktub, raġunati u jirreferu 
għar-raġuni legali għat-talba; kif ukoll
(c) it-talba bil-miktub trid tkun 
dokumentata; kif ukoll 
(d) għandhom jiġu implimentati s-
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salvagwardji adegwati biex jiżguraw il-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali b’rabta mal-ipproċessar 
tad-dejta personali. Dawk is-salvagwardji 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju u 
kumplimentari għal kundizzjonijiet 
speċifiċi tal-aċċess għal dejta personali, 
bħal pereżempju awtorizzazzjoni 
ġudizzjarja skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 312
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dejta personali li oriġinarjament tkun 
inġabret għal fini differenti tista’ tintuża 
biss għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni u 
s-sejbien ta’ delitti, u għall-prosekuzzjoni 
tal-awturi tagħhom, abbażi ta’ strument 
statutorju li jipprevedi salvagwardji 
adegwati għall-ħarsien tal-privatezza tas-
suġġett tad-dejta.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-użu tad-dejta għal fini differenti jirrikjedi bażi statutorja adegwata fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Emenda 313
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Limiti taż-żmien tal-ħżin u rieżami

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
dejta personali pproċessata skont din id-
Direttiva għandha tiġi eliminata mill-
awtoritajiet kompetenti meta din ma 
tibqax meħtieġa għall-finijiet li għalihom 
tkun ġiet miġbura u sussegwentement 
ipproċessata.
2. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
li l-awtoritajiet kompetenti joħolqu l-
mekkaniżmi meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
stabbiliti limiti taż-żmien għall-
eliminazzjoni tad-dejta personali u għal 
rieżami perjodiku tal-ħtieġa tal-ħżin ta’ 
din id-dejta, fosthom billi jiffissaw perjodi 
ta’ ħżin għall-kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta personali. Għandhom 
jiġu stabbiliti miżuri proċedurali li 
jiżguraw li dawn il-limiti taż-żmien u l-
intervalli tar-rieżamijiet perjodiċi jiġu 
osservati.

Or. pt

Emenda 314
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Distinzjoni bejn kategoriji differenti ta’ 

suġġetti tad-dejta
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li, safejn ikun possibbli, il-kontrollur 
jagħmel distinzjoni ċara bejn dejta 
personali ta’ kategoriji differenti ta’ 
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suġġetti tad-dejta; bħal:
(a) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji biex wieħed 
jemmen li jkunu wettqu jew li jkunu se 
jwettqu reat kriminali;
(b) persuni misjuba ħatja ta’ reat 
kriminali;
(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu 
raġunijiet biex wieħed jemmen li huma 
jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali;
(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal 
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-
persuni msemmija fil-punti (a) u (b); u
(e) persuni li ma jaqgħu taħt l-ebda 
waħda mill-kategoriji msemmija hawn 
fuq.

Or. nl

Emenda 315
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Distinzjoni bejn kategoriji differenti ta’ 

suġġetti tad-dejta
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li, safejn ikun possibbli, il-kontrollur 
jagħmel distinzjoni ċara bejn dejta 
personali ta’ kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta; bħal:
(a) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
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hemm raġunijiet serji biex wieħed 
jemmen li jkunu wettqu jew li jkunu se 
jwettqu reat kriminali;
(b) persuni misjuba ħatja ta’ reat 
kriminali;
(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu 
raġunijiet biex wieħed jemmen li huma 
jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali;
(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal 
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-
persuni msemmija fil-punti (a) u (b); u
(e) persuni li ma jaqgħu taħt l-ebda 
waħda mill-kategoriji msemmija hawn 
fuq.

Or. de

Emenda 316
Jan Mulder app

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Distinzjoni bejn kategoriji differenti ta’ 

suġġetti tad-dejta
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li, safejn ikun possibbli, il-kontrollur 
jagħmel distinzjoni ċara bejn dejta 
personali ta’ kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta; bħal:
(a) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji biex wieħed 
jemmen li jkunu wettqu jew li jkunu se 
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jwettqu reat kriminali;
(b) persuni misjuba ħatja ta’ reat 
kriminali;
(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu 
raġunijiet biex wieħed jemmen li huma 
jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali;
(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal 
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-
persuni msemmija fil-punti (a) u (b); u
(e) persuni li ma jaqgħu taħt l-ebda 
waħda mill-kategoriji msemmija hawn 
fuq.

Or. en

Emenda 317
Axel Voss app

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li, safejn ikun possibbli, il-kontrollur 
jagħmel distinzjoni ċara bejn dejta 
personali ta’ kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta; bħal:

imħassar

(a) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji biex wieħed 
jemmen li jkunu wettqu jew li jkunu se 
jwettqu reat kriminali;
(b) persuni misjuba ħatja ta’ reat 
kriminali;
(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu 
raġunijiet biex wieħed jemmen li huma 
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jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali;
(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal 
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-
persuni msemmija fil-punti (a) u (b); u
(e) persuni li ma jaqgħu taħt l-ebda 
waħda mill-kategoriji msemmija hawn 
fuq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa għal obbligi ġenerali biex issir distinzjoni bejn il-kategoriji ta’ suġġetti tad-dejta 
mhix ovvja, il-fattibbiltà tagħhom tqajjem dubji, u l-burokrazija u l-ispejjeż involuti jkunu 
sostanzjali. Minħabba li ma jeżistux dispożizzjonijiet fuq dak il-punt, il-konsegwenzi legali ta’ 
tali distinzjonijiet huma inċerti.

Emenda 318
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, 
safejn ikun possibbli, il-kontrollur jagħmel 
distinzjoni ċara bejn dejta personali ta’ 
kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-dejta; 
bħal:

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jagħmel distinzjoni ċara bejn 
dejta personali ta’ kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta; bħal:

Or. en

Emenda 319
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja



AM\928472MT.doc 89/148 PE506.127v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li,
safejn ikun possibbli, il-kontrollur jagħmel 
distinzjoni ċara bejn dejta personali ta’ 
kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-dejta; 
bħal:

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jagħmel distinzjoni ċara bejn 
dejta personali ta’ kategoriji differenti ta’ 
suġġetti tad-dejta; bħal:

Or. en

Emenda 320
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji biex wieħed jemmen 
li jkunu wettqu jew li jkunu se jwettqu reat 
kriminali; 

(a) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
hemm raġunijiet serji biex wieħed jemmen 
li jkunu wettqu reat kriminali; 

Or. pt

Emenda 321
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu 
raġunijiet biex wieħed jemmen li huma 
jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali;

(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
fir-rigward tagħhom ikunu jeżistu 
indikazzjonijiet fattwali li jagħtu raġunijiet 
biex wieħed jemmen li huma jistgħu jkunu 
l-vittma ta’ reat kriminali;

Or. pt
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Emenda 322
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu 
raġunijiet biex wieħed jemmen li huma 
jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali;

(c) vittmi ta’ reat kriminali;

Or. pt

Emenda 323
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal 
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-persuni 
msemmija fil-punti (a) u (b); u

(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal 
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-persuni 
msemmija fil-punti (a) u (b);

Or. en

Emenda 324
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 

(d) persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
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f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew assoċjat ta’ waħda mill-
persuni msemmija fil-punti (a) u (b); u

kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti;

Or. en

Emenda 325
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) persuni li jistgħu jipprovdu 
informazzjoni dwar reati kriminali;

Or. en

Emenda 326
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) kuntatti jew sħab ta’ waħda mill-
persuni msemmija f’(a) u (b); u

Or. en

Emenda 327
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) persuni li ma jaqgħu taħt l-ebda 
waħda mill-kategoriji msemmija hawn 
fuq.

imħassar

Or. en

Emenda 328
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Awtorizzazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
li l-kontrollur irid iżomm sistema ta’ 
awtorizzazzjoni li tkun konformi mar-
rekwiżiti ta’ reqqa u ta’ proporzjonalità.
2. Id-dejta personali għandha tiġi 
pproċessata biss minn persuni li jkunu 
ġew awtorizzati jagħmlu dan mill-
kuntrollur bil-għan li jwettqu l-kompiti 
tagħhom kif jixraq u fil-limiti tal-
awtorizzazzjoni.
3. L-awtorizzazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ċara tal-modi li bihom il-
persuna konċernata hi awtorizzata 
tipproċessa d-dejta u l-elementi tal-
kompitu li l-ipproċessar ikun qed jitwettaq 
għalih.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Bl-għajnuna tal-awtorizzazzjonijiet, jista’ jkun żgurat li d-dejta personali użata fl-
investigazzjoni u fil-prosekuzzjoniiet qed tiġi proċessata biss minn persuni li l-kontrollur ikun 
awtorizzahom li jipproċessawha bl-għan li jwettqu l-kompitu tagħhom kif jixraq. Il-
limitazzjoni taċ-ċirku ta’ nies li għandhom aċċess għad-dejta personali hija preferibbli minn 
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distinzjoni bejn il-kategoriji ta' persuni konċernati.

Emenda 329
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a.  L-Istati Membri għandhom 
jirrestrinġu l-aċċess għad-dejta personali 
għal grupp ristrett ta’ persunal awtorizzat 
debitament. 

Or. en

Emenda 330
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
regoli speċifiċi dwar il-konsegwenzi ta' 
din il-kategorizzazzjoni, filwaqt li jqisu l-
finijiet differenti li għalihom tinġabar id-
dejta. Dawn ir-regoli speċifiċi għandhom 
jinkludu l-kundizzjonijiet għall-ġbir tad-
dejta, il-limiti taż-żmien li din tinżamm, il-
limitazzjonijiet possibbli tad-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta għall-aċċess u l-
informazzjoni u l-modalitajiet tal-aċċess 
għad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 331
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
regoli speċifiċi dwar il-konsegwenzi ta' 
din il-kategorizzazzjoni, filwaqt li jqisu l-
finijiet differenti li għalihom tinġabar id-
dejta u jipprovdu salvagwardji speċifiċi 
għal persuni li ma jkunux suspettati jew li 
ma ġewx ikkundannati b’reat kriminali. 
Dawn ir-regoli speċifiċi għandhom 
jinkludu l-kundizzjonijiet għall-ġbir tad-
dejta, il-limiti taż-żmien għaż-żamma tad-
dejta, limitazzjonijiet possibbli għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta għal aċċess 
u informazzjoni u l-modalitajiet tal-aċċess 
għad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Emenda 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kategoriji ta’ suġġetti tad-dejta 
msemmija fil-punti (c), (d) u (e) ta' 
paragrafu 1, jiġifieri d-dejta relatata ma’ 
persuni li mhumiex suspettati u b’mod 
partikolari t-tfal, għandhom ikunu 
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suġġetti għal kundizzjonijiet u
salvagwardji speċifiċi li jiggarantixxu li 
dik id-dejta tintuża b’mod proporzjonat u 
jipprevedu perjodu tal-ħżin ħafna aktar 
limitati u rieżamijiet perjodiċi tal-ħtieġa 
taż-żamma ta’ dik id-dejta.

Or. pt

Emenda 333
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Id-dejta personali tista’ tiġi proċessata 
biss minn persunal awtorizzat debitament 
milll-awtoritajiet responsabbli bl-għan li 
jwettqu l-kompiti tagħhom kif xieraq u 
sal-punt safejn testendi l-awtorizzazzjoni 
ta’ dan l-ipproċessar.

Or. en

Emenda 334
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-awtorizzazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni tajba tal-kompiti u l-proċessi 
tal-operazzjoni ta’ pproċessar li l-persunal 
konċernat ikun ġie awtorizzat jagħmel.

Or. en
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Emenda 335
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Gradi differenti ta’ preċiżjoni u 
affidabbiltà tad-dejta personali

Preċiżjoni fattwali

Or. de

Emenda 336
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jassiguraw li, safejn ikun possibbli, id-dejta
personali tkun fattwalment preċiża, u jekk 
ikun meħtieġ, aġġornata.

Or. de

Emenda 337
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, 
safejn ikun possibbli, fl-ipproċessar ta’ 
dejta tanġibbli dwar l-involviment ta’ 
individwi fl-ippjanar jew fit-twettiq ta’ 
reati kriminali, għajr jekk dawk ikunu 
persuni suspettati, issir distinzjoni skont il-
livell ta’ eżatezza u affidabbiltà, bejn il-
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kategoriji differenti ta’ dejta.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Emenda 338
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
salvagwardji speċifiċi għall-ipproċessar
ta’ dejta personali relatata ma’ persuni li 
ma ġewx ikkundannati b’reat kriminali, 
jew persuni li fir-rigward tagħhom ma 
jkun hemm l-ebda raġuni serja biex 
wieħed jemmen li huma jkunu wettqu reat 
kriminali.

Or. en

Emenda 339
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jassiguraw li dejta personali li ma tkunx 
preċiża, kompluta, jew aġġornata ma tiġix 
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personali bbażata fuq valutazzjonijiet 
personali.

trażmessa jew magħmula disponibbli. 
Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom, safejn hu 
prattikabbli, jivverifikaw il-kwalità tad-
dejta personali qabel ma din tiġi trażmessa 
jew magħmula disponibbli. Sa fejn huwa 
possibbli, fit-trasmissjonijiet kollha ta' 
dejta, għandha tiġi miżjuda l-
informazzjoni disponibbli li tippermetti 
lill-Istat Membru destinatarju jevalwa l-
grad ta' preċiżjoni, kompletezza, 
aġġornament u affidabbiltà. Jekk dejta 
personali tiġi trażmessa mingħajr talba, l-
awtorità destinatarja għandha tivverifika 
mingħajr ebda dewmien jekk dik id-dejta 
hix meħtieġa għall-fini li tkun ġiet 
trażmessa għalih.
Jekk jirriżulta li ġiet trasmessa dejta 
mhux preċiża, jew li d-dejta tkun ġiet 
trasmessa b'mod illeġittmu, id-
destinatarju irid jiġi nnotifikat mingħajr 
ebda dewmien. Id-destinatarju għandu 
jkollu l-obbligu li jirrettifika d-dejta 
mingħajr ebda dewmien skont paragrafu 
1 u l-Artikolu 15, jew li jħassarha skont l-
Artikolu 16.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test propost huwa msejjes fuq l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI u jipprojbixxi 
t-trażmissjoni ta’ dejta fattwalment impreċiża.

Emenda 340
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li
dejta personali li tkun impreċiża, mhux 
kompluta jew mhux aġġornata ma tiġix 
trażmessa jew magħmula disponibbli, kif 
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personali. ukoll li ssir distinzjoni bejn dejta personali 
bbażata fuq il-fatti u dejta personali 
bbażata fuq valutazzjonijiet personali.
Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jivverifikaw il-
kwalità tad-dejta personali qabel ma din 
tkun trażmessa jew magħmula 
disponibbli. Sa fejn huwa possibbli, fit-
trażmissjonijiet kollha ta' dejta, għandha 
tiġi miżjuda l-informazzjoni disponibbli li 
tippermetti lill-Istat Membru destinatarju 
jevalwa l-grad ta' preċiżjoni, kompletezza, 
aġġornament u affidabbiltà tad-dejta. 
Dejta personali m’għandhiex tiġi 
trażmessa mingħajr talba mingħand 
awtorità kompetenti, partikolarment dejta 
li oriġinarjament kienet tinżamm minn 
partijiet privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu li ssir distinzjoni bejn il-kategoriji ta’ dejta skont il-livell ta’ affidabbiltà u 
eżattezza tagħhom ma għandux ikun kondizzjonat. Dan hu importanti ħafna kbira fil-kuntest 
tal-kondiviżjoni ta’ informazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi – l-informazzjoni tista’ 
tintuża ‘l bogħod mis-sors tagħha, għalhekk hija importanti l-indikazzjoni tal-livell ta’ 
affidabbiltà, sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn jittieħdu azzjonijiet abbażi ta’ fehim ħażin 
tal-affidabbiltà ta’ biċċa informazzjoni. Ara l-opinjoni tal-KEPD, punti 355-358.

Emenda 341
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li,
fl-ipproċessar tad-dejta msemmi 
f’paragrafu 1, kemm jista’ jkun, issir 
distinzjoni bejn dejta personali bbażata fuq 
il-fatti u dejta personali bbażata fuq 
valutazzjonijiet personali.

Or. nl



PE506.127v01-00 100/148 AM\928472MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Emenda 342
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Jekk jirriżulta li ġiet trasmessa dejta 
mhux preċiża, jew li ġiet trasmessa dejta 
b'mod illeċitu, id-destinatarju għandu jiġi 
nnotifikat mingħajr ebda dewmien. Id-
destinatarju għandu jkollu l-obbligu li 
jirrettifika d-dejta mingħajr ebda 
dewmien skont paragrafu 1 u l-
Artikolu 15, jew li jħassarha skont l-
Artikolu 16.

Or. en

Emenda 343
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
Legalità tal-ipproċessar

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
ipproċessar ta’ dejta personali jkun legali 
biss jekk u sakemm dak l-ipproċessar ikun 
meħtieġ:
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(a) biex issir ħidma minn awtorità 
kompetenti, fuq il-bażi tal-liġi għall-
finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1); jew
(b) biex titħares obbligazzjoni legali li s-
suġġett tagħha jkun il-kontrollur; jew
(c) biex jiġu protetti l-interessi vitali tas-
suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra; 
jew
(d) għall-prevenzjoni ta’ theddida serja u 
immedjata għas-sigurtà pubblika;

Or. de

Emenda 344
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
ipproċessar ta’ dejta personali jkun legali 
biss jekk u sakemm dak l-ipproċessar ikun 
meħtieġ:

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
ipproċessar ta’ dejta personali jkun legali 
biss jekk u sakemm dak l-ipproċessar ikun 
meħtieġ biex issir ħidma minn awtorità 
kompetenti, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni 
jew dik nazzjonali għall-finijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1(1) u ma jsirx ipproċessar 
ulterjuri b’mod li jkun inkompatibbli ma’ 
dawn il-finijiet.

(a) biex issir ħidma minn awtorità 
kompetenti, fuq il-bażi tal-liġi għall-
finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1); jew
(b) biex titħares obbligazzjoni legali li s-
suġġett tagħha jkun il-kontrollur; jew
(c) biex jiġu protetti l-interessi vitali tas-
suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra; 
jew
(d) għall-prevenzjoni ta’ theddida serja u 
immedjata għas-sigurtà pubblika;

Or. en
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Emenda 345
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) għas-salvagwardja tal-interess 
pubbliku mhedded minn netwerks 
kriminali attivi f'attivitajiet bħal 
pereżempju d-‘doping’, ix-xiri ta’ logħob 
sportiv jew il-ħasil tal-flus.

Or. en

Emenda 346
Salvatore Iacolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) għall-prevenzjoni u l-iskoperta ta’ 
reati kriminali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jiġu protetti l-interessi tas-suġġett tad-dejta trid titkejjel mal-interess pubbliku fiż-
żamma tas-sigurtà u l-protezzjoni tal-ekonomija legali.

Emenda 347
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Ipproċessar addizzjonali għal finijiet 
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inkompatibbli
1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jippermettu pproċessar 
addizzjonali għal finijiet inkompatibbli 
jekk dan l-ipproċessar ikun strettament 
meħtieġ:
(a) għal konformità mal-obbligu legali li 
l-kontrollur hu suġġett għalih; or
(b) biex jiġu protetti l-interessi vitali tas-
suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra; 
jew
(c) għall-prevenzjoni ta’ theddida serja u 
immedjata għas-sigurtà pubblika.
2. Il-miżuri leġiżlattivi msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jipprevedu:
(a) evalwazzjoni individwali li tqis iċ-
ċirkostanzi rilevanti kollha tal-każ; u
(b) garanziji adegwati għad-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta

Or. en

Emenda 348
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Leġittimità tal-ipproċessar: limitazzjoni 

tal-finijiet
1. L-ipproċessar tad-dejta personali hu 
leġittmu biss jekk isir skond il-prinċipji li 
ġejjin.
2. Id-dejta personali tista’ tiġi miġbura 
mill-awtoritajiet kompetenti bħala parti 
mix-xogħol tagħhom għal finijiet 
speċifiċi, espliċiti u leġittimi. Finijiet 
leġittimi jiġu servuti permezz tal-ġbir tad-
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dejta b’mod partikolari jekk
(a) isir għat-twettiq ta’ kompitu mwettaq 
minn awtorità kompetenti, abbażi tal-liġi 
għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1); 
jew
(b) isir għal konformità ma’ obbligu legali 
li l-kontrollur hu suġġett għalih; jew
(c) is-suġġett tad-dejta jagħti l-kunsens 
tiegħu għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali relatata miegħu għal fini 
wieħed jew diversi definit b’mod ċar; jew
(d) hu maħsub biex jissalvagwardja l-
interessi leġittmi tas-suġġett tad-dejta; jew
(e) ikun maħsub biex jissalvagwarda l-
interessi leġittmi ta’ persuna oħra, 
sakemm ma jkunx b’mod ċar fl-interess 
leġittmu tas-suġġett tad-dejta li l-
ipproċessar tad-dejta ma jsirx; jew
(f) isir għall-prevenzjoni ta’ theddida lis-
sugurtà pubblika.
3. L-ipproċessar ta’ dejta personali jrid 
iwettaq il-fini li għalih tkun inġabret id-
dejta.  Ipproċessar ulterjuri għal fini ieħor 
għandu jkun permess sakemm
(a) jaqdi finijiet leġittimi (paragrafu 2);
(b) hu meħtieġ għal dak il-fini ieħor; u
(c) ma jkunx inkompatibbli mal-fini li 
għalih tkun inġabret id-dejta. 
4. Id-dejta personali tista’ tiġi pproċessata 
b’mod ulterjuri għal finijiet storiċi, ta’ 
statistika, jew finijiet xjentifiċi, bħala 
deroga mill-paragrafu 3, jekk l-Istati 
Membri jipprovdu salvagwardji xierqa, 
pereżempju billi janonimizzaw id-dejta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi bbażata fuq l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI u tistipula 
limitazzjoni tal-finijiet f’aktar dettall. Il-paragrafu 4 jippermetti li dejta tiġi proċessata għal 
finijiet ta' riċerka filwaqt li jipproteġi s-suġġetti tad-dejta. L-abbozz ta’ Direttiva tal-
Kummissjoni ma jinkludi l-ebda dispożizzjoni ta’ dan it-tip. Ir-referenza għal dejta li tkun ġiet 
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anonimizzata, kif previst fl-Artikolu 3, bl-istess mod taqdi l-fini msemmi hawn fuq.

Emenda 349
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
ipproċessar ta’ dejta personali ta’ persuni 
oħra għajr dawk imsemmija f’paragrafu 1 
meta tali pproċessar isir għal finijiet ta’ 
prevenzjoni jew biex jagħmel id-dejta 
disponibbli għal użu ulterjuri potenzjali, 
ħlief jekk:
(a) il-fini hu indispensabbli għal fini 
leġittmu, definit tajjeb u speċifiku;
(b) l-ipproċessar huwa strettament limitat 
iżda ma jaqbiżx iż-żmien meħtieġ għall-
operazzjoni speċifika ta’ pproċessar tad-
dejta;
(c) kwalunkwe użu ieħor għal fini ieħor 
huwa pprojbit;
(d) il-kontrollur ikun jista’ juri li r-
rekwiżiti stipulati f’(a) u (b) ta’ dan il-
paragrafu ġew issodisfati; u
(e) il-fini ma jistax jintlaħaq b’mezz inqas 
intrużiv.

Or. en

Emenda 350
Dimitrios Droutsas

Proposta għal direttiva
Artikolu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Ipproċessar ulterjuri

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
d-dejta personali tkun tista’ tiġi 
pproċessata ulterjorment biss għal fini 
ieħor stabbilit fl-Artikolu 1(1) li ma jkunx 
kompatibbli mal-finijiet li għalihom tkun 
id-dejta tkun inġabret inizjalment jekk u 
safejn tali pproċessar ulterjuri jkun 
neċessarju u proporzjonali f’soċjetà 
demokratika u meħtieġ speċifikament mil-
liġi tal-Unjoni jew dik nazzjonali. Qabel 
kwalunkwe ipproċessar, l-Istat Membru 
għandu jikkonsulta mal-kontrollur tal-
Protezzjoni tad-Dejta u jwettaq 
valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-dejta.
2. Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 7(1a), il-liġi tal-Unjoni jew dik 
nazzjonali li tawtorizza pproċessar 
ulterjuri kif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandha tinkludi dispożizzjonijiet espliċiti 
u dettaljati li jispeċifikaw mill-inqas dan li 
ġej: 
(a) il-finijiet speċifiċi u l-mezzi ta' dak l-
ipproċessar partikolari; 
(b) li l-aċċess ikun permess biss mill-
persunal debitament awtorizzat tal-
awtoritajiet kompetenti fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom fejn f’każ speċifiku jkun 
hemm raġunijiet raġonevoli li jagħtu 
x’jifhem li l-ipproċessar tad-dejta 
personali se jikkontribwixxi b’mod 
sostanzali għall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali; u
(c) li jiġu stabbiliti salvagwardji adegwati 
biex jassiguraw il-protezzjoni tad-drittijiet 
u l-libertajiet fundamentali b’rabta mal-
ipproċessar tad-dejta personali. 
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L-Istati Membri jistgħu jesiġu li l-aċċess 
għad-dejta personali jkun soġġett għal 
kundizzjonijiet addizzjonali bħall-
awtorizzazzjoni ġudizzjarja, skont il-liġi 
nazzjonali tagħhom.
3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu 
wkoll l-ipproċessar ulterjuri għal finijiet 
storiċi, statistiċi jew xjentifiċi sakemm 
dawn jistabbilixxu salvagwardji speċifiċi, 
pereżempju li d-dejta ssir anonima.

Or. en

Emenda 351
Dimitrios Droutsas

Proposta għal direttiva
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Kategoriji differenti ta’ suġġetti tad-dejta

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-awtoritajiet kompetenti, għall-finijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1(1), jistgħu 
jipproċessaw biss dejta personali ta’ dawn 
il-kategoriji differenti li ġejjin ta’ suġġetti 
tad-dejta:
(a) persuni li fir-rigward tagħhom ikun 
hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed 
jemmen li huma jkunu wettqu jew se 
jwettqu reat kriminali;
(b) persuni misjuba ħatja li wettqu delitt;
(c) vittmi ta’ reat kriminali, jew persuni li 
ċerti fatti fir-rigward tagħhom jagħtu 
raġuni biex wieħed jemmen li huma 
jistgħu jkunu l-vittma ta’ reat kriminali;
(d) partijiet terzi għar-reat kriminali, bħal 
persuni li jistgħu jissejħu biex jixhdu 
f’investigazzjonijiet b’rabta ma’ reati 
kriminali jew proċeduri kriminali 
sussegwenti, jew persuna li tista’ tipprovdi 
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informazzjoni dwar reati kriminali, jew 
kuntatt jew sieħeb ta’ waħda mill-persuni 
msemmija fil-punti (a) u (b);
2. Dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta 
oħra għajr għal dawk imsemmija 
f’paragrafu 1 tista’ tiġi proċessata biss:
(a) tul iż-żmien meħtieġ għall-
ivestigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ reat 
kriminali speċifiku biex tiġi vvalutata r-
relevanza tad-dejta għal waħda mill-
kategoriji indikati f’paragrafu 1; jew
(b) jekk tali pproċessar ikun 
indispensabbli għal finijiet immirati ta’ 
prevenzjoni jew għall-finijiet ta’ analiżi 
kriminali, jekk u sakemm dan il-fini jkun 
leġittmu, definit tajjeb u speċifiku u l-
ipproċessar ikun limitat strettament għal 
valutazzjoni tar-relevanza tad-dejta għal 
waħda mill-kategoriji indikati f’paragrafu 
1. Dan għandu jkun suġġett għal rieżami 
regolati ta' mill-inqas darba kull sitt xhur, 
kwalunkwe użu ulterjuri hu projbit. 
3. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
limitazzjoni addizzjonali u salvagwardji, 
skont il-liġi nazzjonali, japplikaw għall-
ipproċessar ulterjuri ta’ dejta personali 
relatata mas-suġġetti tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 1(c) u (d).

Or. en

Emenda 352
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Dispożizzjonijiet speċjali għal dejta 
personali minn Stati Membri oħra

1. Flimkien mal-prinċipji ġenerali tal-
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ipproċessar tad-dejta, l-arranġamenti ta’ 
hawn taħt, kif stipulat fil-paragrafi 2 sa 4 
ta’ dan l-Artikolu, għandhom ikunu 
applikabbli għal dejta personali trażmessa 
jew magħmula disponibbli mill-
awtoritajiet kompetent ta’ Stat Membru 
ieħor.
2. Dejta personali tista’ tiġi mgħoddija lil 
partijiet privati biss jekk
(a) l-awtorità kompetenti tal-Istati 
Membru li mingħandu tkun inkisbet id-
dejta ikun ta l-kunsens tiegħu għat-
trażmissjoni b’konformità mal-liġi 
nazzjonali tiegħu;
(b) l-ebda interess leġittimu speċifiku tas-
suġġett tad-dejta ma jipprevjeni t-
trażmissjoni; u
(c) it-trasferiment ikun essenzjali 
f’każijiet partikolari għall-awtorità
kompetenti li titrażmetti d-dejta lil parti 
privata:
(i) għat-twettiq ta’ kompitu assenjat lilha 
leġittimament;
(ii) għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-
sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali;
(iii) għall-prevenzjoni ta' theddid serju u 
immedjat għas-sigurtà pubblika; jew
(iv) għall-prevenzjoni ta’ ħsara serja 
għad-drittijiet ta’ individwi.
L-awtorità kompetenti li titrażmetti d-dejta 
lil parti privata għandha tinforma lil din 
tal-aħħar dwar il-fini li għaliha d-dejta 
tista’ esklussivament tiġi użata.
3. Dejta personali tista’ tiġi proċessata 
b’mod ulterjuri taħt id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 7(3) biss għall-finijiet li ġejjin 
għajr dawk li għalihom tkun ġiet 
trażmessa jew magħmula disponibbli:
(a) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-
sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
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kriminali għajr dawk li għalihom tkun 
ġiet trażmessa jew magħmula disponibbli;
(b) proċeduri ġudizzjarji u amminstrattivi 
oħra relatati b’mod dirett mal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;
(c) il-prevenzjoni ta' theddid serju u 
immedjat għas-sigurtà pubblika; jew
(d) kwalunkwe fini ieħor biss bil-kunsens 
minn qabel tal-Istat Membru li jitrażmetti 
jew bil-kunsens tas-suġġett tad-dejta, 
mogħti skont il-liġi nazzjonali.
Din l-eżenzjoni għandha tkun bla 
preġudizzju għall-Artikolu 7(4). 
4. Meta, skont il-liġi tal-Istat Membru li 
jitrażmetti, restrizzjonijiet speċifiċi fuq l-
ipproċessar japplikaw f'ċirkostanzi 
speċifiċi għal skambji ta’ dejta bejn 
awtoritajiet kompetenti f’dak l-Istat 
Membru, l-awtorità li titrażmetti għandha 
tinforma r-riċevitur dwar tali 
restrizzjonijiet. Ir-riċevitur għandu 
jiżgura li dawn ir-restrizzjonijiet fuq l-
ipproċessar jiġu osservati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test rivedut hawn fuq jirriproduċi l-arranġamenti stipulati fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 
Qafas 2008/977/ĠAI għat-trattament ta’ dejta minn Stati Membri oħra u jipprovdi protezzjoni 
speċjali. Barra minn hekk, l-Artikolu 7ª jipproteġi lill-Istati Membri minn fejn toriġina d-dejta 
u għaldaqstant jistabbilixxi l-bażi ta’ fiduċja meħtieġa għall-iskambju ta' dejta fi ħdan l-EU, 
filwaqt li jiżgura li d-dejta trażmessa ma tiġix proċessata aktar minn stati riċevituri 
sempliċiment skont ix-ewqa ta’ dawn tal-aħħar.

Emenda 353
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c
Il-ħolqien ta’ limiti taż-żmien għal tħassir 

u rieżami 
Limiti taż-żmien xierqa għandhom jiġu 
stabbiliti għat-tħassir ta’ dejta personali 
jew għal rieżami perjodiku tal-ħtieġa 
għall-ħżin tad-dejta. Miżuri proċedurali 
għandhom jiżguraw li dawn il-limiti taż-
żmien jiġu osservati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hi meħuda kelma b’kelma mill-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

Emenda 354
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu reġa' ġie miktub b’mod simili għall-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI. Minkejja li t-test li jirriżulta huwa inqas ġenerali, f’termini ta’ projbizzjoni, 
mill-abbozz ta’ direttiva, l-ipproċessar ta’ dejta sensittiva xorta se jibqa’ permess biss taħt 
kondizzjonijiet stretti. Fid-dawl tas-sinifikat tal-evidenza permezz tad-DNA, tneħħiet il-
projbizzjoni tal-ipproċessar ta’ dejta ġenetika, dispożizzjoni introdotta ġdida mill-
Kummissjoni.
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Emenda 355
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista oriġinali ta’ kategoriji hija dejqa wisq. Allinjament mar-Regolament.

Emenda 356
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 357
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 358
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-ipproċessar ikun relatat ma’ dejta li 
b’mod ċar tkun magħmula pubblika mis-
suġġett tad-dejta.

Or. de

Emenda 359
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar ikun relatat ma’ dejta li 
b’mod ċar tkun magħmula pubblika mis-
suġġett tad-dejta, sakemm din tkun 
relevanti u strettament meħtieġa għall-fini 
fil-mira.

Or. pt



PE506.127v01-00 114/148 AM\928472MT.doc

MT

Emenda 360
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test rivedut ta’ dan l-artikolu imur lura għat-test tad-deċiżjoni ta’ qafas(2008/977/ĠAI, 
Artikolu 7). It-tfassil ta' profil se jibqa' suġġett għal kundizzjonijiet stretti, iżda mhux ipprojbit 
għalkollox.

Emenda 361
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
miżuri li jipproduċu effett legali ħażin 
għas-suġġett tad-dejta jew li jaffettwah 
b’mod konsiderevoli u li huma bbażati fuq
it-tfassil ta’ profil għandhom ikunu 
projbiti sakemm ma jkunux awtorizzati 
permezz ta’ liġi li tistipula wkoll miżuri 
għas-salvagwardja tal-interessi leġittmi 
tas-suġġett tad-dejta, fosthom id-dritt li 
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minn liġi li tistabbilixxi wkoll miżuri għas-
salvagwardja tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta.

jingħata informazzjoni sinifikanti dwar il-
loġika użata fit-tfassil tal-profil, u d-dritt 
ta’ intervent uman, fosthom spjegazzjoni 
tad-deċiżjoni meħuda wara tali intervent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Persuni suġġetti għat-tfassil ta’ profili għandhom ikunu informati dwar dan, anke billi 
jingħataw informazzjoni sinifikanti dwar il-loġika użata fil-miżura ta’ tfassil ta’ profil. 

Emenda 362
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 363
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
miżuri li jipproduċu effett legali għas-
suġġett tad-dejta jew li jaffettwah b’mod 
konsiderevoli u li huma bbażati unikament 
fuq ipproċessar ta’ dejta personali 
awtomatizzat maħsub biex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati mas-suġġett tad-
dejta għandhom ikunu pprojbiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri ta’ tfassil ta’ profil li jista’ jkollhom effett negattiv fuq is-suġġett tad-dejta għandhom 
dejjem jinkludu element uman. 

Emenda 364
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li
kull suġġett tad-dejta għandu d-dritt ma 
jkunx suġġett għal miżura li toħloq effett 
legali din il-persuna fiżika, jew li
jaffettwaw lil din il-persuna fiżika b’mod 
konsiderevoli, u li tkun ibbażata 
parzjalment jew għalkollox fuq 
ipproċessar ta’ dejta personali 
awtomatizzat maħsub biex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ din il-persuna 
fiżika.

Or. en
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Emenda 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 366
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Suġġett għad-dispożizzjonijiet l-oħra 
ta’ din id-Direttiva, persuna fiżika tista' 
biss tiġi suġġetta għal miżura tat-tip 
imsemmi fil-paragrafu 1 jekk l-
ipproċessar hu awtorizzat espressament 
minn liġi tal-Unojni jew ta’ Stat Membru 
li tistipula wkol miżuri adattati biex 
tissalvagwardja l-interess leġittmu tas-
suġġett tad-dejta.

Or. en
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Emenda 367
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 jista’ jwassal għal tfassil ta’ profili partikolarment estensiv u jista’ faċilment 
jiġi evitat.

Emenda 368
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jevalwa ċerti 
aspetti personali relatati mas-suġġett tad-
dejta m’għandux jinkludi jew jiġġenera l-
kategoriji speċjali ta’ dejta personali 
msemmija fl-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi msaħħa l-protezzjoni kontra l-użu ta' kategoriji speċjali ta' dejta.

Emenda 369
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ipproċessar awtomatizzat ta’ dejta 
personali maħsub sabiex jindividwaw 
suġġett tad-dejta mingħajr suspett li dan 
ikun wettaq jew se jwettaq reat kriminali 
għandu jkun leġittmu biss jekk u sal-punt 
li jkun strettament meħtieġ għall-
investigazzjoni ta’ reat kriminali serju jew 
il-prevenzjoni ta’ periklu ċar u imminenti, 
stabbilit abbażi ta’ indikazzjonijiet 
fattwali, għas-sigurtà pubblika, l-eżistenza 
tal-istat jew il-ħajja ta’ persuni. 
M’għandux jinkludi jew jiġġenera 
kategoriji speċjali ta’ dejta personali 
msemmija fl-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Investigazzjonijiet ta’ firxa wiesħga maħsuba biex jidentifikaw suspettati mingħajr suspett 
inizjali kontrihom iridu jkunu suġġetti għal kundizzjonijiet eżiġenti ħafna. Din l-emenda hija 
msejsa fuq id-Deċiżjoni BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006 tal-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża.

Emenda 370
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-tfassil ta’ profil li b’mod intenzjonat 
jew mhuwiex, ikollu l-effett li 
jiddiskrimina kontra individwi abbażi tar-
razza jew l-oriġni etnika, status 
soċjoekonomiku, opinjonijiet politiċi, 
reliġjon jew twemmin filosofiku, sħubija 
fi trade unions, jew orjentazzjoni sesswali 
jew identità del-ġeneru, jew li, b’mod 
intenzjonat jew mhuwiex, jirriżulta 
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f’miżuri li jkollhom dan it-tip ta’ effett, 
għandu jkun ipprojbit f’kull każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet kontra t-tfassil ta’ profili li jiddiskrimina għandhom jiġu msaħħa.

Emenda 371
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-tfassil ta’ profil li b’mod intenzjonat 
jew mhuwiex, ikollu l-effett li 
jiddiskrimina kontra individwi abbażi tar-
razza jew l-oriġni etnika, opinjonijiet 
politiċi, reliġjon jew twemmin, sħubija fi 
trade unions, orjentazzjoni tal-ġeneru jew 
sesswali, jew li b’mod intenzjonat jew 
mhuwiex jirriżulta f’miżuri li jkollhom 
dan it-tip ta’ effett, għandu jkun ipprojbit 
f’kull każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta’ profili jista’ jinvolvi riskji serji għas-suġġetti tad-dejta. Dan għandu tendenza li 
jsaħħaħ id-diskriminazzjonijiet, jagħmel id-deċiżjonijiet anqas trasparenti u jġorr riskju 
inevitabbli ta’ deċiżjonijiet ħżiena. Għal dawn ir-raġunijiet għandu jiġi rregolat b’mod strett:
l-użu tiegħu għandu jkun limitat b’mod ċar, u f’dawk il-każijiet fejn jista’ jintuża, għandu jkun 
hemm salvagwardji kontra d-diskriminazzjoni. It-tfassil ta’ profil għandu t-tendenza li jkun 
inutli għal karatteristiċi rari ħafna, minħabba r-riskju ta’ pożittivi foloz. Barra minn hekk, 
jeżisti riskju serju li profili mhux affidabbli u (fil-fatt) diskriminatorji jintużaw b’mod mifrux.

Emenda 372
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 373
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 374
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe 
komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar 
ta’ dejta personali għandha tiġi pprovduta 

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

mill-kontrollur lis-suġġett tad-dejta b’mod 
li tinftiehem, billi jintuża lingwaġġ ċar u 
trasparenti. Din il-komunikazzjoni 
għandha tkun adattata għas-suġġett tad-
dejta, jekk meħtieġ permezz ta’ lingwaġġ 
sempliċi u/jew lingwa barranija.

Or. en

Emenda 375
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe 
komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar 
ta’ dejta personali jiġi pprovduta mill-
kontrollur lis-suġġett tad-dejta b’mod li 
tinftiehem, billi jintuża lingwaġġ ċar u 
trasparenti, adatti għas-suġġett tad-dejta, 
b’mod partikolari fejn dik l-informazzjoni 
tiġi indirizzata speċifikament lil tifel/tifla.

Or. en

Emenda 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe 
komunikazzjoni relatata mal-ipproċessar 
ta’ dejta personali għandha tiġi pprovduta 
mill-kontrollur lis-suġġett tad-dejta b’mod 
li tinftiehem, billi jintuża lingwaġġ ċar u 
trasparenti. Jekk is-suġġett tad-dejta jkun 
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tifel jew tifla, dik l-informazzjoni għandha 
tkun ipprovduta b’mod adattat għalihom.

Or. en

Emenda 377
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jieħu l-passi kollha raġonevoli
biex jistabbilixxi proċeduri għall-għoti tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11 u 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta msemmija fl-Artikoli 12 sa 17.

3. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jieħu l-passi kollha biex 
jistabbilixxi proċeduri għall-għoti tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 11 u 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta msemmija fl-Artikoli 12 sa 17.

Or. en

Emenda 378
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 379
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 
mingħajr ħlas. Fejn it-talbiet ikunu
vessatorji, b’mod partikolari minħabba l-
karattru ripetittiv tagħhom, jew id-daqs jew 
il-volum tat-talba, il-kontrollur jista’
jimponi tariffa għall-għoti tal-
informazzjoni jew għat-teħid tal-azzjoni 
mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux
l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tal-karattru vessatorju tat-
talba.

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 
mingħajr ħlas. Meta t-talbiet ikunu
manifestament eċċessivi, b’mod partikolari 
minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, il-
kontrollur jista’ jitlob ħlas raġonevoli talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur 
għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti 
prova tan-natura manifestament eċċessiva
tat-talba.

Or. en

Emenda 380
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 
mingħajr ħlas. Fejn it-talbiet ikunu 
vessatorji, b’mod partikolari minħabba l-
karattru ripetittiv tagħhom, jew id-daqs jew 
il-volum tat-talba, il-kontrollur jista’ 
jimponi tariffa għall-għoti tal-
informazzjoni jew għat-teħid tal-azzjoni 
mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-
azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur 
għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti 
prova tal-karattru vessatorju tat-talba.

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 
mingħajr ħlas u f’forma miktuba.. Fejn it-
talbiet ikunu vessatorji, b’mod partikolari 
minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, jew 
id-daqs jew il-volum tat-talba, il-kontrollur 
jista’ jimponi tariffa għall-għoti tal-
informazzjoni jew għat-teħid tal-azzjoni 
mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-
azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur 
għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti 
prova tal-karattru vessatorju tat-talba.

Or. en
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Emenda 381
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 
mingħajr ħlas. Fejn it-talbiet ikunu
vessatorji, b’mod partikolari minħabba l-
karattru ripetittiv tagħhom, jew id-daqs jew 
il-volum tat-talba, il-kontrollur jista’
jimponi tariffa għall-għoti tal-
informazzjoni jew għat-teħid tal-azzjoni 
mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux
l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tal-karattru vessatorju tat-
talba.

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 
mingħajr ħlas. Meta t-talbiet ikunu
manifestament eċċessivi, b’mod partikolari 
minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, il-
kontrollur jista’ jitlob ħlas raġonevoli talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur 
għandu jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti 
prova tan-natura eċċessiva tat-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda allinjata mal-abbozz ta' rapport dwar ir-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta.
Il-kontrollur m’għandu qatt ikun jista’ jirrifjuta li jieħu azzjoni jew jipprovdi informazzjoni li 
hi bbażata fuq dritt tas-suġġett tad-dejta.

Emenda 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-informazzjoni u kwalunkwe azzjoni 
meħuda mill-kontrollur wara talba 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4 ikunu 
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mingħajr ħlas. Fejn it-talbiet ikunu 
vessatorji, b’mod partikolari minħabba l-
karattru ripetittiv tagħhom, jew id-daqs 
jew il-volum tat-talba, il-kontrollur jista’ 
jimponi tariffa għall-għoti tal-
informazzjoni jew għat-teħid tal-azzjoni 
mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma jiħux 
l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà 
li jagħti prova tal-karattru vessatorju tat-
talba.

mingħajr ħlas.

Or. en

Emenda 383
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Drittijiet relatati mar-riċevituri

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur għandu jikkomunika 
kwalunkwe bidla, rettifika jew tħassir, 
imwettqa skont l-Artikoli 15 u 16 ta’ din 
id-Direttiva jew għal raġunijiet oħra, lil 
kull riċevitur li d-dejta tkun ġiet żvelata 
lilu u jikseb informazzjoni dwar l-
azzjonijiet meħuda wara din il-
komunikazzjoni, sakemm dan ma jkunx 
impossibbli jew jinvolvi sforz 
sproporzjonat.

Or. en

Emenda 384
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata 
ma’ suġġett tad-dejta, l-Istati Membri 
għandhom jassiguraw li l-kontrollur jieħu 
l-miżuri kollha xierqa biex jipprovdi l-
informazzjoni li ġejja lis-suġġett tad-dejta: 

imħassar

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta;
(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali;
(c) il-perjodu li għalih id-dejta personali 
tkun se tinħażen ; 
(d) l-eżistenza tad-dritt li jintalab 
mingħand il-kontrollur l-aċċess għal u r-
rettifika, it-tħassir jew ir-restrizzjoni tal-
ipproċessar tad-dejta personali dwar is-
suġġett tad-dejta; 
(e) id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-
awtorità ta’ superviżjoni msemmija fl-
Artikolu 39 u d-dettalji ta’ kuntatt tagħha;
(f) ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ 
riċevituri tad-dejta personali, inkluż 
f’pajjiżi terzi jew f’organizzazzjonijiet 
internazzjonali;
(g) kwalunkwe informazzjoni oħra 
sakemm dik l-informazzjoni addizzjonali 
tkun meħtieġa sabiex tiggarantixxi 
pproċessar ġust fir-rigward tas-suġġett 
tad-dejta, billi jitqiesu ċ-ċirkustanzi 
speċifiċi li fihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali.
2. Fejn id-dejta personali tinġabar mis-
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta, flimkien 
mal-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, dwar jekk l-għoti ta’ dejta 
personali jkunx obbligatorju jew 
volontarju, kif ukoll il-konsegwenzi 
possibbli jekk ma tingħatax dik id-dejta.
3. Il-kontrollur għandu jagħti l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1:
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(a) fil-ħin meta tinkiseb id-dejta personali 
mis-suġġett tad-dejta, jew 
(b) fejn id-dejta personali ma tinġabarx 
mis-suġġett tad-dejta, fil-mument tar-
reġistrazzjoni jew fi żmien perjodu 
raġonevoli wara l-ġbir, billi jitqiesu ċ-
ċirkustanzi speċifiċi li fihom tkun 
inġabret id-dejta jew inkella ġiet 
ipproċessata.
4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw, jirrestrinġu jew 
iħallu barra l-għoti tal-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta safejn, u sakemm, tali 
restrizzjoni parzjali jew kompleta 
tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika 
b’kont debitu tal-interessi leġittimi tal-
persuna kkonċernata:
(a) biex ikun evitat li jiġu mfixkla inkjesti, 
investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali 
jew legali;
(b) biex ikun evitat preġudizzju għall-
prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;
(c) biex tipproteġi s-sigurtà pubblika;
(d) biex tipproteġi s-sigurtà nazzjonali;
(e) biex tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet 
ta’ oħrajn.
5. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li 
jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 4.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-uniku intitolament li qed jitneħħa hawn għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni mhux mitluba 
fil-waqt tal-ġbir tad-dejta, li għandha minflok tkun suġġetta għar-regoli tal-Istati Membri. Id-
dritt tas-suġġett tad-dejta għall-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 12 mhux se jiġi affettwat.
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Emenda 385
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-objettivi tal-ipproċessar li għalih id-
dejta personali tkun maħsuba;

(b) il-bażi legali u l-objettivi tal-
ipproċessar li għalih id-dejta personali tkun 
maħsuba;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta għandhom ikunu informati dwar il-bażi legali tal-ġbir tad-dejta 
personali tagħhom. Dan jiżgura wkoll li l-kontrollur tad-dejta jkun dejjem konxju tal-bażi 
legali għall-attivitajiet tiegħu meta jiġbor dejta personali.

Emenda 386
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’ 
riċevituri tad-dejta personali, inkluż 
f’pajjiżi terzi jew f’organizzazzjonijiet 
internazzjonali;

(f) ir-riċevituri tad-dejta personali, inkluż 
f’pajjiżi terzi jew f’organizzazzjonijiet 
internazzjonali u dwar aċċess potenzjali 
għad-dejta taħt ir-regoli ta’ dak il-pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali;

Or. en

Emenda 387
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) meta l-kontrollur jipproċessa dejta 
personali kif deskritt fl-Artikolu 9(1), l-
informazzjoni dwar l-eżistenza ta' 
pproċessar għal miżura tat-tip imsemmi 
fl-Artikolu 9(1) u l-effetti intenzjonati ta' 
dan l-ipproċessar fuq is-suġġett tad-dejta;

Or. en

Emenda 388
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) meta l-kontrollur jipproċessa dejta 
personali kif deskritt fl-Artikolu 9(1), l-
informazzjoni dwar l-eżistenza ta' 
pproċessar għal miżura tat-tip imsemmi 
fl-Artikolu 9(1) u l-effetti intenzjonati ta' 
dan l-ipproċessar fuq is-suġġett tad-dejta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar it-tfassil ta’ profili fil-każ li dan isir.

Emenda 389
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) informazzjoni dwar miżuri ta’ sigurtà 
speċifiċi meħuda sabiex jipproteġu d-dejta 
personali;
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Or. en

Emenda 390
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) informazzjoni dwar miżuri ta’ sigurtà 
speċifiċi meħuda sabiex jipproteġu d-dejta 
personali;

Or. en

Emenda 391
Cornelia Ernst

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta d-dejta personali ma tinġabarx 
mingħand is-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta, minbarra l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, minn liema 
sors toriġina d-dejta.

Or. en

Emenda 392
Jan Philipp Albrecht

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta d-dejta personali ma tinġabarx 
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mingħand is-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta, minbarra l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, dwar is-sors li 
minnu toriġina d-dejta.

Or. en

Emenda 393
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw, jirrestrinġu jew 
iħallu barra l-għoti tal-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta safejn, u sakemm, tali 
restrizzjoni parzjali jew kompleta 
tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika 
b’kont debitu tal-interessi leġittimi tal-
persuna kkonċernata:

imħassar

(a) biex ikun evitat li jiġu mfixkla inkjesti, 
investigazzjonijiet jew proċeduri uffiċjali 
jew legali;
(b) biex ikun evitat preġudizzju għall-
prevenzjoni, is-sejbien, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
għall-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;
(c) biex tipproteġi s-sigurtà pubblika;
(d) biex tipproteġi s-sigurtà nazzjonali;
(e) biex tipproteġi d-drittijiet u l-libertajiet 
ta’ oħrajn.

Or. pt

Emenda 394
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw, jirrestrinġu jew 
iħallu barra l-għoti tal-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta safejn, u sakemm, tali 
restrizzjoni parzjali jew kompleta 
tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika b’kont 
debitu tal-interessi leġittimi tal-persuna 
kkonċernata:

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw jew jirrestrinġu l-
għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
safejn, u sakemm, tali restrizzjoni parzjali 
jew kompleta tikkostitwixxi miżura 
meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà 
demokratika b’kont debitu tad-drittijiet 
fundamentali u tal-interessi leġittimi tal-
persuna kkonċernata, abbażi ta’ analiżi 
konkreta u individwali ta’ kull każ 
speċifiku:

Or. en

Emenda 395
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw, jirrestrinġu jew 
iħallu barra l-għoti tal-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta safejn, u sakemm, tali 
restrizzjoni parzjali jew kompleta 
tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika b’kont 
debitu tal-interessi leġittimi tal-persuna 
kkonċernata:

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw jew jirrestrinġu l-
għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
safejn, u sakemm, tali restrizzjoni parzjali 
jew kompleta tikkostitwixxi miżura 
meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà 
demokratika b’kont debitu tad-drittijiet u 
tal-garanziji tal-persuna kkonċernata:

Or. pt

Emenda 396
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw, jirrestrinġu jew 
iħallu barra l-għoti tal-informazzjoni lis-
suġġett tad-dejta safejn, u sakemm, tali 
restrizzjoni parzjali jew kompleta
tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika b’kont 
debitu tal-interessi leġittimi tal-persuna 
kkonċernata:

4. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jittardjaw jew jirrestrinġu l-
għoti tal-informazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
safejn, u sakemm, tali restrizzjoni parzjali 
jew kompleta hi miżura strettament
meħtieġa u proporzjonata f’soċjetà 
demokratika b’kont debitu tad-drittijiet 
fundamentali u tal-interessi leġittimi tal-
persuna kkonċernata:

Or. en

Emenda 397
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex tipproteġi s-sigurtà nazzjonali; imħassar

Or. en

Emenda 398
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li 
jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 4.

imħassar

Or. en
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Emenda 399
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li 
jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 4.

imħassar

Or. pt

Emenda 400
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li 
jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 4.

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur għandu jivvaluta, f’kull każ 
speċifiku, permezz ta’ analiżi konkreta u 
individwali, jekk tapplikax restrizzjoni 
parzjali jew sħiħa għal waħda mir-
raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 4.

Or. en

Emenda 401
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li jistgħu 
jaqgħu kompletament jew parzjalment taħt 

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur għandu jivvaluta, f’kull każ 
speċifiku, permezz ta’ analiżi konkreta u 
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l-eżenzjonijiet tal-paragrafu 4. individwali, jekk tapplikax restrizzjoni 
parzjali jew sħiħa għal waħda mir-
raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 4. L-
Istati Membri jistgħu wkoll jistabbilixxu 
kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li jistgħu 
jaqgħu kompletament jew parzjalment taħt 
l-eżenzjonijiet tal-paragrafu 4(a), (b), (c) u 
(d).

Or. en

Emenda 402
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li jistgħu 
jaqgħu kompletament jew parzjalment taħt 
l-eżenzjonijiet tal-paragrafu 4.

5. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur għandu jivvaluta, f’kull każ 
speċifiku, permezz ta’ eżami konkret u 
individwali, jekk tapplikax restrizzjoni 
parzjali jew sħiħa għal waħda mir-
raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 4. Il-
liġi tal-Istati Membri tista’ wkoll 
tistabbilixxi kategoriji ta’ pproċessar tad-
dejta li jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 4(a), (b), (c) u (d).

Or. en

Emenda 403
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Informazzjoni lis-suġġett tad-dejta
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1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li s-suġġett tad-dejta jiġi informat dwar il-
ġbir u l-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-kontrollur, skont il-liġi nazzjonali.
2. Fejn dejta personali tkun ġiet trażmessa 
jew magħmula disponibbli bejn Stati 
Membri, kull Stat Membru jista’, skont il-
liġi nazzjonali tiegħu kif imsemmi 
f’paragrafu 1, jitlob lill-Istat Membru l-
ieħor biex ma jinformax lis-suġġett tad-
dejta. F’dak il-każ l-Istat Membru tal-
aħħar m’għandux jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr il-kunsens minn qabel 
tal-Istat Membru l-ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-uniku intitolament li qed jitneħħa hawn għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni mhux mitluba 
fil-waqt tal-ġbir tad-dejta, li għandha minflok tkun suġġetta għar-regoli tal-Istati Membri. Id-
dritt tas-suġġett tad-dejta għall-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 12 mhux se jiġi affettwat.

Emenda 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-objettivi tal-ipproċessar; (a) l-objettivi tal-ipproċessar kif ukoll ir-
raġuni legali għall-ipproċessar;

Or. en

Emenda 405
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-riċevituri jew kategoriji ta’ riċevituri
li lilhom tkun żvelata d-dejta personali,
b’mod partikolari r-riċevituri f’pajjiżi 
terzi;

(c) ir-riċevituri li lilhom tkun żvelata d-
dejta personali, inklużi r-riċevituri kollha
f’pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 406
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-riċevituri jew kategoriji ta’ riċevituri
li lilhom tkun żvelata d-dejta personali, 
b’mod partikolari r-riċevituri f’pajjiżi terzi;

(c) ir-riċevituri li lilhom tkun żvelata d-
dejta personali, b’mod partikolari r-
riċevituri f’pajjiżi terzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-dejta jrid ikun jaf eżatt lil min qed tiġi trasferita d-dejta, biex ikun żgurat li d-
drittijiet fl-ambitu ta’ din id-Direttiva jistgħu jiġu eżerċitati wkoll fir-rigward ta’ kontrolluri 
oħra tad-dejta.

Emenda 407
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt
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Emenda 408
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) komunikazzjoni tad-dejta personali li 
tkun qed tiġi pproċessata u ta’ kull 
informazzjoni disponibbli dwar l-oriġini 
tagħha, u jekk ikun il-każ, informazzjoni 
intelliġibbli dwar il-loġika ta’ kwalunkwe 
proċessar awtomatiku.

Or. en

Emenda 409
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti 
ta’ dan l-ipproċessar, għall-inqas fil-każ 
tat-tfassil ta’ profili;

Or. en

Emenda 410
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti 
ta’ dan l-ipproċessar, għall-inqas fil-każ 
tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 9.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirreferi għat-tfassil ta’ profili, bħall-proposta għar-Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 411
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) fil-każ ta’ miżuri bbażati fuq profili, 
informazzjoni sinifikanti dwar il-loġika 
wżata fit-tfassil tal-profili.

Or. en

Emenda 412
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur kopja tad-dejta 
personali li tkun qed tiġi pproċessata.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb
mingħand il-kontrollur kopja tad-dejta 
personali li tkun qed tiġi pproċessata. Meta 
s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba 
f’forma elettronika, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’forma 
elettronika, sakemm is-suġġett tad-dejta 
ma jitlobx mod ieħor.

Or. en

Emenda 413
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur kopja tad-dejta 
personali li tkun qed tiġi pproċessata.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur kopja tad-dejta 
personali li tkun qed tiġi pproċessata. Meta 
s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba 
f’forma elettronika, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’format 
elettroniku u interoperabbli li jippermetti 
l-użu ulterjuri mis-suġġett tad-dejta 
mingħajr ebda xkiel, sakemm is-suġġett 
tad-dejta ma jitlobx mod ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-seklu 21, suġġett tad-dejta jista’ raġonevolment jistenna li jirċieva l-kopja tad-dejta
personali tiegħu f’format elettroniku. Dan il-format irid ikun interoperabbli biex is-suġġett 
tad-dejta jkunu jista’ juża d-dejta b’mod ulterjuri.

Emenda 414
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

The crucial right of access should invariably depend on the particular circumstances.

Emenda 415
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 416
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt
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Emenda 417
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jirrestrinġu, b’mod sħiħ jew 
parzjali, id-dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-
dejta sakemm tali restrizzjoni sħiħa jew 
parzjali tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika, 
filwaqt li jirrispettaw l-essenza tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-
persuna kkonċernata skont l-Artikolu 52 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea:

Or. pt

Emenda 418
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 419
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jirrestrinġu, b’mod sħiħ jew 
parzjali, id-dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-
dejta sakemm u għall-perjodu li fih tali 
restrizzjoni sħiħa jew parzjali 
tikkostitwixxi miżura meħtieġa u 
proporzjonata f’soċjetà demokratika, 
b’kont debitu tad-drittijiet fundamentali u
tal-interessi leġittimi tal-persuna 
kkonċernata, abbażi ta’ eżami konkret u 
individwali ta’ kull każ speċifiku:

Or. en

Emenda 420
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jirrestrinġu, b’mod sħiħ jew 
parzjali, id-dritt ta’ aċċess tas-suġġett tad-
dejta f’każ individwali sakemm u għall-
perjodu li tali restrizzjoni sħiħa jew 
parzjali tikkostitwixxi miżura meħtieġa u
strettament proporzjonata f’soċjetà 
demokratika, b’kont debitu tal-interessi 
leġittimi u d-drittijiet fundamentali tal-
persuna kkonċernata, abbażi ta’ eżami 
konkret u individwali ta’ kull każ 
speċifiku:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjonijiet tad-dritt ta’ aċċess għal dejta jeħtieġ jiġu deċiżi abbażi ta’ każ b’każ.
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Emenda 421
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 422
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex tipproteġi s-sigurtà pubblika; imħassar

Or. en

Emenda 423
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex tipproteġi s-sigurtà nazzjonali; imħassar

Or. en
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Emenda 424
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex tipproteġi s-sigurtà nazzjonali; imħassar

Or. en

Emenda 425
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 426
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 427
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rifjut tal-aċċess irid dejjem jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi partikolari.

Emenda 428
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu bil-
liġi kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li 
jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet fil-
punti (a) sa (d) tal-paragrafu 1.

Or. pt

Emenda 429
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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