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Emenda 602
Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Premessa 99

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(99) Filwaqt li dan ir-Regolament japplika 
wkoll għall-attivitajiet tal-qrati nazzjonali, 
il-kompetenza tal-awtoritajiet ta’
superviżjoni ma għandhiex tkopri l-
ipproċessar ta’ dejta personali meta l-qrati 
jkunu qegħdin jaġixxu fil-kapaċità 
ġudizzjarja tagħhom, sabiex tkun 
salvagwardjata l-indipendenza tal-imħallfin 
fit-twettiq tal-kompiti ġudizzjarji tagħhom. 
Madankollu, din l-eżenzjoni għandha tkun 
strettament limitata għal attivitajiet 
ġudizzjarji ġenwini f’kawżi fil-qorti u ma 
tapplikax għal attivitajiet oħrajn fejn l-
imħallfin jistgħu jkunu involuti skont il-liġi 
nazzjonali.

(99) Filwaqt li dan ir-Regolament japplika 
wkoll għall-attivitajiet tal-qrati nazzjonali, 
il-kompetenza tal-awtoritajiet ta’
superviżjoni ma għandhiex tkopri l-
ipproċessar ta’ dejta personali meta l-qrati 
jkunu qegħdin jaġixxu fil-kapaċità 
ġudizzjarja tagħhom, sabiex tkun 
salvagwardjata l-indipendenza tal-imħallfin 
fit-twettiq tal-kompiti ġudizzjarji tagħhom. 
Madankollu, din l-eżenzjoni għandha tkun 
strettament limitata għal attivitajiet 
ġudizzjarji ġenwini f’kawżi fil-qorti u fil-
qasam tal-amministrazzjoni preventiva 
tal-ġustizzja u ma tapplikax għal attivitajiet 
oħrajn fejn l-imħallfin jistgħu jkunu 
involuti skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’bosta Stati Membri, l-amministrazzjoni preventiva tal-ġustizzja tifforma parti mill-attività 
tal-imħallfin. L-indipendenza tal-imħallef għandha wkoll tiġi protetta fi proċedimenti apparti 
f’dawk relatati mal-litigazzjoni (bħall-proċedimenti ta’ kurazija, tar-reġistru tal-artijiet u tar-
reġistri kummerċjali, eċċ).

Emenda 603
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(101) Kull awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta u għandha 

(101) Kull awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta jew 
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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, 
għandha tingħata informazzjoni rilevanti 
lis-suġġett tad-dejta.

organizzazzjoni li taġixxi fl-interess 
pubbliku 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 jew 
l-assoċjazzjoni 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 rilevanti lis-suġġett tad-
dejta.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Fl-Ungerija, ‘l-assoċjazzjonijiet’ [egyesületek] mhumiex governattivi. ‘L-oragnizzazzjonijiet’
[szervezetek] jistgħu, madankollu, jkunu wkoll korpi ċivili jew pubbliċi.

Emenda 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 101

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(101) 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, 
għandha tingħata informazzjoni rilevanti 
lis-suġġett tad-dejta.

(101) Kull awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta jew minn 
kwalunkwe korp, assoċjazzjoni jew 
organizzazzjoni li taġixxi fl-interess 
pubbliku jew f’isem suġġett tad-dejta 
wieħed jew aktar 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 jew, 
skont il-każ, lill-korp, lill-assoċjazzjoni 
jew lill-organizzazzjoni dwar il-progress u 
l-eżitu tal-ilment fi żmien raġonevoli. Jekk 
il-każ ikun jeħtieġ aktar investigazzjoni 
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jew koordinazzjoni ma’ awtorità ta’
superviżjoni oħra, għandha tingħata 
informazzjoni rilevanti lis-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(105) Sabiex tkun assigurata l-
applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-
Regolament fl-Unjoni kollha, għandu jkun 
stabbilit mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’
superviżjoni nfushom u l-Kummissjoni. 
Dan il-mekkaniżmu għandu japplika 
b’mod partikolari fejn awtorità ta’
superviżjoni jkollha l-ħsieb li tieħu miżura 
fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’
pproċessar li huma relatati mal-offerta ta’
prodotti, jew servizzi għal suġġetti tad-
dejta f’bosta Stati Membri, jew għall-
monitoraġġ ta’ dawn is-suġġetti tad-dejta, 
jew li jistgħu sostanzjalment jaffettwaw il-
fluss liberu ta’ dejta personali. Dan għandu 
japplika wkoll meta xi awtorità ta’
superviżjoni jew il-Kummissjoni titlob li l-
kwistjoni għandha tiġi trattata fil-
mekkaniżmu ta’ konsistenza. Dan il-
mekkaniżmu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-
Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-
setgħat tagħha skont it-Trattati.

(105) Sabiex tkun assigurata l-
applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-
Regolament fl-Unjoni kollha, għandu jkun 
stabbilit mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’
superviżjoni nfushom u l-Kummissjoni. 
Dan il-mekkaniżmu għandu japplika 
b’mod partikolari fejn l-awtorità 
kompetenti ta’ superviżjoni jkollha l-ħsieb 
li tieħu miżura fir-rigward ta’
operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti, jew 
servizzi għal suġġetti tad-dejta f’bosta Stati 
Membri, jew għall-monitoraġġ ta’ dawn is-
suġġetti tad-dejta, jew li jistgħu 
sostanzjalment jaffettwaw il-fluss liberu ta’
dejta personali. Dan għandu japplika wkoll 
meta xi awtorità ta’ superviżjoni jew il-
Kummissjoni titlob li l-kwistjoni għandha 
tiġi trattata fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza. 
Dan il-mekkaniżmu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe miżura li l-
Kummissjoni tista’ tieħu fl-eżerċizzju tas-
setgħat tagħha skont it-Trattati.

Or. en
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Emenda 606
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 107

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(107) Sabiex tassigura l-konformità ma’
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’
tadotta opinjoni dwar din il-kwistjoni, jew 
deċiżjoni, li titlob lill-awtorità ta’
superviżjoni tissospendi l-abbozz ta’
miżura tagħha.

(107) Sabiex tassigura l-konformità ma’
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tista’
tadotta rakkomandazzjoni motivata dwar
il-kwistjonijiet li jkunu tqajmu.

Or. en

Emenda 607
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110) Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun 
stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta. Dan għandu jieħu post il-Grupp 
ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’ Individwi 
fl-Ipproċessar ta’ Dejta Personali stabbilit 
bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun 
magħmul minn kap ta’ awtorità ta’
superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta. Il-Kummissjoni għandha 
tipparteċipa fl-attivitajiet tiegħu. Il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jikkontribwixxi għall-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar 
l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-
Kummissjoni u jippromwovi l-
kooperazzjoni tal-awtoritajiet ta’
superviżjoni madwar l-Unjoni. Il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta 

(110) Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun 
stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta. Dan għandu jieħu post il-Grupp 
ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’ Individwi 
fl-Ipproċessar ta’ Dejta Personali stabbilit 
bid-Direttiva 95/46/KE. Għandu jkun 
magħmul minn kap ta’ awtorità ta’
superviżjoni ta’ kull Stat Membru u mill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jikkontribwixxi għall-
applikazzjoni konsistenti ta’ dan ir-
Regolament madwar l-Unjoni, inkluż billi 
jagħti pariri lill-Kummissjoni u 
jippromwovi l-kooperazzjoni tal-
awtoritajiet ta’ superviżjoni madwar l-
Unjoni. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti meta jeżerċita l-kompiti 
tiegħu.
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jeżerċita l-kompiti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda raġuni biex il-Kummissjoni tiġi inkluża fl-EDPB li għandu jaġixxi bħala 
organu indipendenti b’mod sħiħ.

Emenda 608
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Premessa 110

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110) Fil-livell tal-Unjoni, għandu jkun 
stabbilit Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta. Dan għandu jieħu post il-
Grupp ta’ Ħidma għall-Protezzjoni ta’
Individwi fl-Ipproċessar ta’ Dejta 
Personali stabbilit bid-Direttiva 95/46/KE. 
Għandu jkun magħmul minn kap ta’
awtorità ta’ superviżjoni ta’ kull Stat 
Membru u mill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta. Il-
Kummissjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet tiegħu. Il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandu
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni 
konsistenti ta’ dan ir-Regolament madwar 
l-Unjoni, inkluż billi jagħti pariri lill-
Kummissjoni u jippromwovi l-
kooperazzjoni tal-awtoritajiet ta’
superviżjoni madwar l-Unjoni. Il-Bord
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandu jaġixxi b’mod indipendenti meta 
jeżerċita l-kompiti tiegħu.

(110) Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jsaħħaħ id-djalogu mal-
partijiet interessati konċernati bħall-
assoċjazzjonijiet suġġetti tad-dejta, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessanti rilevanti oħra. Dan 
il-grupp ta’ esperti u partijiet interessati 
għandu jkun determinat mill-Bord innifsu 
u għandu jiffoka fuq kwistjonijiet li huma
ta’ tħassib għall-partijiet involuti kollha u 
għandu jagħmel il-Bord konxju ta’ dawn 
il-kwistjonijiet. Barra minn dan, il-
President tal-Bord jista’ jistieden 
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew
jew korpi relevanti oħrajn biex jattendu 
għal-laqgħat tal-Bord.

Or. de

Emenda 609
Sophia in ‘t Veld
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Proposta għal regolament
Premessa 110a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(110a) Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jaħdem b’mod 
trasparenti u, fejn possibbli u xieraq, 
jikkonsulta lill-partijiet interessati meta 
jkun qiegħed ifassal l-ispeċifikazzjonijiet, 
l-opinjonijiet, il-linji gwida jew 
kwalunkwe prodott ieħor ibbażat fuq dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni 
jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
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 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni jew 
teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
f’isem is-suġġetti tad-dejta, jew li tressaq, 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien 
hemm xi ksur ta’ dejta personali.

imħassar

Or. en
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Emenda 611
Kinga Gál

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni 
jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
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 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni jew 
teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
f’isem is-suġġetti tad-dejta, jew li tressaq, 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien 
hemm xi ksur ta’ dejta personali.

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni 
jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
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 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni jew 
teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
f’isem is-suġġetti tad-dejta. Kull persuna 
għandha d-dritt li tressaq, 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien 
hemm xi ksur ta’ dejta personali.

Or. hu

Emenda 612
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni 
jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
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 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni jew
teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
f’isem is-suġġetti tad-dejta, jew li tressaq,
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien 

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni 
jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
suġġetti tad-dejta fir-rigward (...) jew li 
tressaq, b’mod indipendenti mill-ilment ta’
suġġett tad-dejta, ilment hi stess meta tqis 
li kien hemm xi ksur ta’ dejta personali. Il-
Kummissjoni għandha tippromwovi l-
infurzar kollettiv tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta u sa fejn huwa fattibbli fi ħdan 
il-baġit tagħha, tipprovdi finanzjament 
għal korpi, organizzazzjonijiet jew 
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hemm xi ksur ta’ dejta personali. assoċjazzjonijiet bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tissuġġerixxi l-finanzjament għall-infurzar mill-NGOs u mill-organizzazzjonijiet 
tal-konsumatur, mingħajr ebda dmir għall-Kummissjoni. Il-finanzjament huwa neċessarju 
sabiex jiġi żgurat li dan l-istrument jintuża fil-prattika u jista’ ukoll jgħin biex jipprevjeni 
modi oħra ta’ infurzar li jwasslu għal spejjeż sinifikanti għall-kontrolluri.

Emenda 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni 
jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
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 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni jew 
teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
f’isem is-suġġetti tad-dejta, jew li tressaq, 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien 
hemm xi ksur ta’ dejta personali.

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni 
jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi tal-
persuni fiżiċi jew li taġixxi fl-interess 
pubbliku u li tkun kostitwita skont il-liġi 
ta’ Stat Membru għandu jkollha d-dritt li 
tressaq ilment quddiem awtorità ta’
superviżjoni jew teżerċita d-dritt għal 
rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-
dejta, jew li tressaq, indipendentement 
mill-ilment ta’ suġġett tad-dejta, ilment hi 
stess meta tqis li kien hemm xi ksur ta’
dejta personali.

Or. en

Emenda 614
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 112

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(112) Kwalunkwe korp, organizzazzjoni (112) Fl-ispirtu ta’ dan ir-Regolament,
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jew assoċjazzjoni li jkollha l-għan li
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
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 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni jew 
teżerċita d-dritt għal rimedju ġudizzjarju 
f’isem is-suġġetti tad-dejta, jew li tressaq, 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, ilment hi stess meta tqis li kien 
hemm xi ksur ta’ dejta personali.

kwalunkwe korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li taġixxi fl-interess 
pubbliku li tkun kostitwita skont il-liġi ta’
Stat Membru għandu jkollha d-dritt li 
tressaq ilment quddiem awtorità ta’
superviżjoni jew teżerċita d-dritt għal 
rimedju ġudizzjarju f’isem is-suġġetti tad-
dejta, jew li tressaq, indipendentement 
mill-ilment ta’ suġġett tad-dejta, ilment hi 
stess meta tqis li kien hemm xi ksur ta’
dejta personali.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Din hija ġenerali wisq sakemm il-protezzjoni tad-dejta tissemma’ b’mod speċifiku, 
madankollu dan ir-Regolament isostni dan.

Emenda 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Premessa 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(114) Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni 
ġudizzjarja tas-suġġett tad-dejta fis-
sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’
superviżjoni kompetenti hija stabbilita fi 
Stat Membru ieħor minn dak fejn jgħix is-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta jista’
jitlob kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li għandha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta tagħhom biex tressaq 
‘il quddiem il-proċedimenti f’isem is-
suġġett tad-dejta kontra l-awtorità ta’
superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat 
Membru l-ieħor.

imħassar

Or. en
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Emenda 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(114) Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni 
ġudizzjarja tas-suġġett tad-dejta fis-
sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’
superviżjoni kompetenti hija stabbilita fi 
Stat Membru ieħor minn dak fejn jgħix is-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta jista’
jitlob kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li għandha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta tagħhom biex tressaq
‘il quddiem il-proċedimenti f’isem is-
suġġett tad-dejta kontra l-awtorità ta’
superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat 
Membru l-ieħor.

(114) Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni 
ġudizzjarja tas-suġġett tad-dejta fis-
sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’
superviżjoni kompetenti hija stabbilita fi 
Stat Membru ieħor minn dak fejn jgħix is-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta jista’
jitlob kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li għandha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi tal-
persuni fiżiċi jew li taġixxi fl-interess 
pubbliku biex tressaq ‘il quddiem il-
proċedimenti f’isem is-suġġett tad-dejta 
kontra l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti 
kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

Or. en

Emenda 617
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 114

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(114) Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni 
ġudizzjarja tas-suġġett tad-dejta fis-
sitwazzjonijiet fejn l-awtorità ta’
superviżjoni kompetenti hija stabbilita fi 
Stat Membru ieħor minn dak fejn jgħix is-
suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-dejta jista’
jitlob kull korp, organizzazzjoni jew 
assoċjazzjoni li għandha l-għan li 
tipproteġi d-drittijiet u l-interessi ta’
suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-

(114) Fl-ispirtu ta’ dan ir-Regolament,
sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni ġudizzjarja 
tas-suġġett tad-dejta fis-sitwazzjonijiet fejn 
l-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti hija 
stabbilita fi Stat Membru ieħor minn dak 
fejn jgħix is-suġġett tad-dejta, is-suġġett 
tad-dejta jista’ jitlob kull korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li
taġixxi fl-interess pubbliku biex tressaq ‘il 
quddiem il-proċedimenti f’isimhom kontra 
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protezzjoni tad-dejta tagħhom biex tressaq
‘il quddiem il-proċedimenti f’isem is-
suġġett tad-dejta kontra l-awtorità ta’
superviżjoni lill-qorti kompetenti fl-Istat 
Membru l-ieħor.

l-awtorità ta’ superviżjoni lill-qorti 
kompetenti fl-Istat Membru l-ieħor.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Konsistenti mal-emenda għall-Premessa 112.

Emenda 618
Kinga Gál

Proposta għal regolament
Premessa 115

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. hu

Emenda 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 116
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(116) Fil-każ ta’ proċeduri kontra 
kontrollur jew proċessur, ir-rikorrent 
għandu jkollu l-għażla li jressaq l-azzjoni 
quddiem il-qrati tal-Istati Membri fejn il-
kontrollur jew il-proċessur għandu 
stabbiliment jew fejn jgħix is-suġġett tad-
dejta, sakemm il-kontrollur ma jkunx 
awtorità pubblika li qiegħda taġixxi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħha.

(116) Fil-każ ta’ proċeduri kontra 
kontrollur jew proċessur, ir-rikorrent 
għandu jkollu l-għażla li jressaq l-azzjoni 
quddiem il-qrati tal-Istati Membri fejn il-
kontrollur jew il-proċessur għandu 
stabbiliment jew fejn jgħix is-suġġett tad-
dejta, sakemm il-kontrollur ma jkunx 
awtorità pubblika li qiegħda taġixxi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħha jew 
ta’ korp ieħor li jkun ġie inkarigat 
b’missjoni ta’ interess pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun in-natura tas-servizz li jiġi pprovdut, mhux in-natura tal-korp li jipprovdi s-
servizz, li tiddetermina jekk il-proċedimenti kontra kontrollur jew proċessur għandhomx 
jitressqu quddiem il-qrati ta’ Stat Membru ieħor

Emenda 620
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(118) Kwalunkwe ħsara li tista’ ssofri 
persuna b’riżultat ta’ pproċessar illegali
għandha tiġi kkumpensata mill-kontrollur, 
li jista’ ikun eżenti mir-responsabbiltà jekk
iġib provi li huwa mhuwiex responsabbli 
għall-ħsara, b’mod partikolari jekk
jistabbilixxi tort min-naħa tas-suġġett tad-
dejta jew f’każ ta’ forza maġġuri.

Or. en
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Emenda 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 118

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 119a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(119a) L-Istati Membru għandhom ikunu 
jistgħu jimponu sanzjonijiet kriminali, 
bħas-sospensjoni jew ir-revoka 
temporanja ta’ liċenzja kummerċjali, 
pereżempju f’każijiet ta’ ksur serju tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
fejn hija kkonċernata imġiba kummerċjali 
mhux etika fil-konfront tas-suġġetti tad-
dejta u fir-rigward tal-eżerċizzju tad-
drittijiet tagħhom.

Or. en
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Emenda 623
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 120

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(120) Sabiex issaħħaħ u tarmonizza s-
sanzjonijiet amministrattivi kontra l-ksur 
ta’ dan ir-Regolament, kull awtorità ta’
superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissanzjona reati amministrattivi. Dan ir-
Regolament għandu jindika dawn ir-reati 
u l-limitu massimu għall-multi
amministrattivi relatati, li għandhom ikunu 
ffissati f’kull każ individwali b’mod 
proporzjonali mas-sitwazzjoni speċifika, 
bil-kunsiderazzjoni xierqa speċjalment
għan-natura, il-gravità u t-tul ta’ żmien tal-
ksur. Il-mekkaniżmu ta’ konsistenza jista’
jintuża wkoll biex ikopri d-diverġenzi fl-
applikazzjoni tas-sanzjonijiet 
amministrattivi.

(120) Sabiex issaħħaħ u tarmonizza s-
sanzjonijiet amministrattivi kontra l-ksur 
ta’ dan ir-Regolament, kull awtorità ta’
superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissanzjona reati amministrattivi. Il-multi
amministrattivi għandhom ikunu ffissati 
f’kull każ individwali b’mod proporzjonali 
mas-sitwazzjoni speċifika, bil-
kunsiderazzjoni xierqa għan-natura, il-
gravità u t-tul ta’ żmien tal-ksur, il-
proċeduri implimentati fir-rigward tal-
kuntesti ta’ u r-riskji irrappreżentati mill-
ipproċessar tad-dejta, il-grad ta’
responsabbiltà tal-persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi u tal-ksur preċedenti minn din il-
persuna, il-grad tal-miżuri tekniċi u 
organizzattivi u l-proċeduri implimentati, 
kif ukoll il-grad tal-kooperazzjoni mal-
awtorità superviżorja. Il-mekkaniżmu ta’
konsistenza jista’ jintuża wkoll biex ikopri 
d-diverġenzi fl-applikazzjoni tas-
sanzjonijiet amministrattivi.

Or. en

Emenda 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 120

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(120) Sabiex issaħħaħ u tarmonizza s-
sanzjonijiet amministrattivi kontra l-ksur 
ta’ dan ir-Regolament, kull awtorità ta’
superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissanzjona reati amministrattivi. Dan ir-

(120) Sabiex issaħħaħ u tarmonizza s-
sanzjonijiet amministrattivi kontra l-ksur 
ta’ dan ir-Regolament, kull awtorità ta’
superviżjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tissanzjona reati amministrattivi. Il-multi
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Regolament għandu jindika dawn ir-reati 
u l-limitu massimu għall-multi
amministrattivi relatati, li għandhom ikunu 
ffissati f’kull każ individwali b’mod 
proporzjonali mas-sitwazzjoni speċifika, 
bil-kunsiderazzjoni xierqa speċjalment
għan-natura, il-gravità u t-tul ta’ żmien tal-
ksur. Il-mekkaniżmu ta’ konsistenza jista’
jintuża wkoll biex ikopri d-diverġenzi fl-
applikazzjoni tas-sanzjonijiet 
amministrattivi.

amministrattivi għandhom ikunu ffissati 
f’kull każ individwali b’mod proporzjonali 
mas-sitwazzjoni speċifika, bil-
kunsiderazzjoni xierqa għan-natura, il-
gravità u t-tul ta’ żmien tal-ksur, il-
proċeduri implimentati fir-rigward tal-
kuntesti ta’ u r-riskji irrappreżentati mill-
ipproċessar tad-dejta, il-grad ta’
responsabbiltà tal-persuni fiżiċi jew 
ġuridiċi u l-ksur preċedenti minn din il-
persuna, il-grad tal-miżuri tekniċi u 
organizzattivi u l-proċeduri implimentati, 
kif ukoll il-grad tal-kooperazzjoni mal-
awtorità superviżorja. Il-mekkaniżmu ta’
konsistenza jista’ jintuża wkoll biex ikopri 
d-diverġenzi fl-applikazzjoni tas-
sanzjonijiet amministrattivi.

Or. en

Emenda 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 

(121) Kull meta jkun meħtieġ,
eżenzjonijiet jew derogi mir-rekwiżiti ta’
ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għall-ipproċessar tad-dejta 
personali għandhom ikunu possibbli
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-Artikolu 
11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
b’mod partikolari għall-ipproċessar ta’
dejta personali fil-qasam awdjoviżiv u fl-
arkivji tal-aħbarijiet u l-libreriji tal-
istampa. Skont il-Protokoll dwar is-
sistema tax-xandir pubbliku fl-Istati 
Membri anness mat-Trattat dwar l-Unjoni 
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leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet 
bħala ‘ġurnalistiċi’ għall-fini tal-
eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jekk l-għan 
ta’ dawn l-attivitajiet huwa l-iżvelar lill-
pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet 
jew ideat, irrispettivament mill-medium li 
jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn 
m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi 
tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’
profitt jew bla profitt.

Ewropea, mat-Trattati li jistabbilixxu l-
Komunitajiet Ewropej u ċertu atti relatati, 
il-kompetenza tal-Istati Membri li 
jiddefinixxu u jorganizzaw is-Servizz tax-
Xandir Pubbliku għandha wkoll tiġi 
rrispettata fil-kamp tal-protezzjoni tad-
dejta. Għaldaqstant l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi, li 
għandhom jistabbilixxu l-eżenzjonijiet u d-
derogi li huma meħtieġa għall-fini tal-
bilanċ ta’ dawn id-drittijiet fundamentali. 
Dawn l-eżenzjonijiet u derogi għandhom 
jiġu adottati mill-Istati Membri fuq 
prinċipji ġenerali, fuq id-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta, fuq il-kontrollur u l-
proċessur, fuq it-trasferiment ta’ dejta lil 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali, fuq l-awtoritajiet ta’
superviżjoni indipendenti u fuq il-
kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan ma 
għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi “għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja” mhijiex wiesa’ biżżejjed u tista’ toħloq problemi għas-servizzi tal-midja li 
jittrattaw dejta kunfidenzjali meħtieġa għax-xogħol ġurnalistiku tagħhom peress li l-
ipproċessar innifsu mhuwiex ġurnalistiku. Barra minn hekk, żidna link għall-Protokoll ta’
Amsterdam li huwa importanti ħafna għas-Servizz tax-Xandir Pubbliku, pereżempju fil-
Ġermanja. Peress li huwa parti wkoll mit-Trattat ta’ Lisbona, il-Protokoll ta’ Amsterdam 
għandu jiġi rispettat anki fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta.
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Emenda 626
Judith Sargentini

Proposta għal regolament
Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet 

(121) Għandhom jiġu stabbiliti 
eżenzjonijiet jew derogi mir-rekwiżiti ta’
ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament rigward l-ipproċessar tad-
dejta personali sabiex ikun irrikonċiljat id-
dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali 
mad-dritt tal-libertà tal-espressjoni, u l-
aktar id-dritt li wieħed jirċievi u jagħti 
informazzjoni, kif garantit b’mod 
partikolari mill-Artikolu 11 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Dan għandu japplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għal 
skopijiet bħall-ġurnaliżmu u l-espressjoni 
artistika u letterarja, b’mod partikolari fil-
qasam awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet 
u l-libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-
Istati Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu.
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bħala ‘ġurnalistiċi’ għall-fini tal-
eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jekk l-għan 
ta’ dawn l-attivitajiet huwa l-iżvelar lill-
pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet 
jew ideat, irrispettivament mill-medium li 
jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn 
m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi 
tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’
profitt jew bla profitt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jikkjarifika li l-libertà tal-espressjoni hija protetta b’mod ġenerali, mhux biss għall-
ġurnalisti, l-artisti jew il-kittieba, fl-ispirtu tal-emenda 68 tar-rapporteur. Biex jiġi żgurat li l-
livell attwali tal-protezzjoni ma jitbaxxiex, il-ġurnaliżmu u l-espressjoni letterarja u artistika 
jistħoqqilhom referenza espliċita, b’mod li ma jimponix limiti

Emenda 627
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Sabiex jittieħed kont 
tal-importanza tad-dritt tal-libertà tal-
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leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-
trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
u fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. 
Dan ma għandux iwassal, madankollu,
sabiex l-Istati Membri jistabbilixxu 
eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament. Sabiex jittieħed 
kont tal-importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet 
bħala ‘ġurnalistiċi’ għall-fini tal-
eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jekk l-għan 
ta’ dawn l-attivitajiet huwa l-iżvelar lill-
pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet 
jew ideat, irrispettivament mill-medium li 
jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn 
m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi 
tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’
profitt jew bla profitt.

espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu, u jitqiesu l-iżviluppi 
teknoloġiċi u l-mezzi tax-xandir diġitali l-
ġodda;

Or. en

Emenda 628
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 

(121) Kull meta jkun meħtieġ,
eżenzjonijiet jew derogi mir-rekwiżiti ta’
ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
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letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet 
bħala ‘ġurnalistiċi’ għall-fini tal-
eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jekk l-għan 
ta’ dawn l-attivitajiet huwa l-iżvelar lill-
pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet 
jew ideat, irrispettivament mill-medium li 
jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn 
m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi 
tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’
profitt jew bla profitt.

Regolament għall-ipproċessar tad-dejta 
personali għandhom ikunu possibbli
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-Artikolu 
11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
b’mod partikolari għall-ipproċessar ta’
dejta personali fil-qasam awdjoviżiv u fl-
arkivji tal-aħbarijiet u l-libreriji tal-
istampa. Għaldaqstant l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri leġiżlattivi, li 
għandhom jistabbilixxu l-eżenzjonijiet u d-
derogi li huma meħtieġa għall-fini tal-
bilanċ ta’ dawn id-drittijiet fundamentali. 
Dawn l-eżenzjonijiet u derogi għandhom 
jiġu adottati mill-Istati Membri fuq 
prinċipji ġenerali, fuq id-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta, fuq il-kontrollur u l-
proċessur, fuq it-trasferiment ta’ dejta lil 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali, fuq l-awtoritajiet ta’
superviżjoni indipendenti u fuq il-
kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan ma 
għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-libertà tal-espressjoni hija protetta b’mod ġenerali, mhux biss għall-ġurnalisti, 
l-artisti jew il-kittieba. Din hija relatata mal-Artikolu 80(1).

Emenda 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 
awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-

(121) Kull meta jkun meħtieġ,
eżenzjonijiet jew derogi mir-rekwiżiti ta’
ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament għall-ipproċessar tad-dejta 
personali għandhom ikunu possibbli
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-Artikolu 
11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
b’mod partikolari għall-ipproċessar ta’
dejta personali fil-qasam awdjoviżiv u fl-
arkivji tal-aħbarijiet u l-libreriji tal-
istampa. Il-kompetenza tal-Istati Membri 
li jiddefinixxu u jorganizzaw is-servizz 
tax-xandir pubbliku skont il-protokoll 
Nru 29 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi rrispettata. Għaldaqstant l-
Istati Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-trasferiment 
ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-



PE506.145v01-00 24/160 AM\928599MT.doc

MT

Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jikklassifikaw l-attivitajiet 
bħala ‘ġurnalistiċi’ għall-fini tal-
eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jekk l-għan 
ta’ dawn l-attivitajiet huwa l-iżvelar lill-
pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet 
jew ideat, irrispettivament mill-medium li 
jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn 
m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi 
tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’
profitt jew bla profitt.

awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti u 
fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. Dan 
ma għandux iwassal, madankollu, sabiex l-
Istati Membri jistabbilixxu eżenzjonijiet 
mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn ta’ dan ir-
Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-
importanza tad-dritt tal-libertà tal-
espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati kunċetti 
relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, bħall-
ġurnaliżmu.

Or. en

Emenda 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 121

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 

(121) L-ipproċessar tad-dejta personali 
għal skopijiet ġurnalistiċi biss, jew għal 
skopijiet ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għandu jikkwalifika għall-
eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ ċerti 
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali mad-dritt 
tal-libertà tal-espressjoni, u l-aktar id-dritt 
li wieħed jirċievi u jagħti informazzjoni, 
kif garantit b’mod partikolari mill-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-qasam 



AM\928599MT.doc 25/160 PE506.145v01-00

MT

awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa. Għaldaqstant l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri 
leġiżlattivi, li għandhom jistabbilixxu l-
eżenzjonijiet u d-derogi li huma meħtieġa 
għall-fini tal-bilanċ ta’ dawn id-drittijiet 
fundamentali. Dawn l-eżenzjonijiet u 
derogi għandhom jiġu adottati mill-Istati 
Membri fuq prinċipji ġenerali, fuq id-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta, fuq il-
kontrollur u l-proċessur, fuq it-
trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, fuq l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
u fuq il-kooperazzjoni u l-konsistenza. 
Dan ma għandux iwassal, madankollu, 
sabiex l-Istati Membri jistabbilixxu 
eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet l-oħrajn 
ta’ dan ir-Regolament. Sabiex jittieħed 
kont tal-importanza tad-dritt tal-libertà 
tal-espressjoni f’kull soċjetà demokratika, 
huwa neċessarju li jiġu interpretati 
kunċetti relatati b’mod wiesa’ mal-libertà, 
bħall-ġurnaliżmu. Għalhekk l-Istati 
Membri għandhom jikklassifikaw l-
attivitajiet bħala ‘ġurnalistiċi’ għall-fini 
tal-eżenzjonijiet u d-derogi li jridu jiġu 
stabbiliti f’dan ir-Regolament jekk l-għan 
ta’ dawn l-attivitajiet huwa l-iżvelar lill-
pubbliku tal-informazzjoni, opinjonijiet 
jew ideat, irrispettivament mill-medium li 
jintuża biex jiġu trażmessi. Dawn 
m’għandhomx ikunu limitati għal impriżi 
tal-medja u jistgħu jintużaw għall-fini ta’
profitt jew bla profitt.

awdjoviżiv u fl-arkivji tal-aħbarijiet u l-
libreriji tal-istampa.

Or. en

Emenda 631
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 121a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(121a) Dan ir-Regolament jippermetti li 
jiġi meqjus il-prinċipju ta’ aċċess 
pubbliku għal dokumenti uffiċjali fl-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati 
f’dan ir-Regolament. Dejta personali 
f’dokumenti miżmuma minn awtorità 
pubblika jew korp pubbliku jistgħu jkunu 
żvelati minn din l-awtorità jew dan il-korp 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li 
tirregola lil dik l-awtorità pubblika jew 
dak il-korp pubbliku. Tali leġiżlazzjoni 
għandha tgħaqqad id-dritt għall-
protezzjoni ta’ dejta personali mal-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali.

Or. en

Emenda 632
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 123a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(123a) L-ipproċessar tad-dejta personali li 
tikkonċerna s-saħħa, bħala kategorija 
speċjali ta’ dejta, jista’ jkun neċessarju 
għal raġunijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika. Għalhekk, dan ir-
Regolament għandu jiżgura li l-
armonizzazzjoni ta’ kundizzjonijiet 
ipprovduti għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tikkonċerna s-saħħa, soġġetta 
għal salvagwardji speċifiċi u xierqa sabiex 
jiġu mħarsa d-drittijiet fundamentali u d-
dejta personali ta’ individwi, ma taġixxix 
bħala ostaklu għar-riċerka traslazzjonali, 
klinika u tas-saħħa pubblika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali għar-riċerka tas-saħħa pubblika li jiġi żgurat l-aċċess kontinwu għad-dejta 
medika. Dan ir-Regolament jagħmilha essenzjali li jinstab bilanċ bejn il-protezzjoni tad-dejta 
individwali u rispett xieraq muri lejn ir-riċerkaturi tas-saħħa pubblika billi dawn jiġu 
pprovduti bil-mezzi biex iwettqu r-riċerka medika.

Emenda 633
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg. Bi ftehimiet 
kollettivi (ftehimiet kollettivi, ftehimiet 
operattivi u ftehimiet tal-kumitat 
rappreżentattiv) id-dispożizzjonijiet tar-
regolament jistgħu jiġu rtirati.

Or. de

Emenda 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
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ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg u tas-sigurtà soċjali. Għaldaqstant, 
sabiex jiġi rregolat l-ipproċessar tad-dejta 
personali tal-impjegat fil-kuntest tal-
impjieg, l-Istati Membri skont dan ir-
Regolament, għandhom ikunu jistgħu, 
jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi għall-
ipproċessar ta’ dejta personali fis-settur tal-
impjieg u tas-sigurtà soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-kuntest tal-impjiegi, is-sigurtà soċjali hija qasam kumpless ħafna rregolat 
b’bosta dettalji fil-livell nazzjonali. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu permessi 
jadottaw jew iżommu liġijiet speċifiċi li jirregolaw id-dettalji tal-protezzjoni tad-dejta għal 
istituzzjonijiet pubbliċi f’dan il-qasam

Emenda 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament,
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. L-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tal-
impjieg, skont ir-regoli u l-istandards 
minimi stipulati f’dan ir-Regolament. 
Meta tkun ipprovduta bażi statutorja fl-
Istat Membru inkwistjoni li tirregola l-
kwistjonijiet tal-impjieg permezz ta’
ftehim bejn ir-rappreżentanti tal-impjegat 
u l-ġestjoni tal-impriża jew l-impriża li 
tikkontrolla grupp ta’ impriżi (ftehim 
kollettiv), jew fl-ambitu tad-
Direttiva 2009/38/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Mejju 2009 dwar l-istabbiliment ta’
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Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew jew 
proċedura fl-impriżi fuq skala 
Komunitarja u fil-gruppi tal-impriżi fuq 
skala Komunitarja għall-għanijiet ta’
informazzjoni u ta’ konsultazzjoni tal-
impjegati, għandu jkun irregolat l-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-kuntest
tal-impjieg permezz ta’ tali ftehim, jekk ir-
regoli u l-istandards minimi stabbiliti 
f’dan ir-Regolament ma jiġux megħluba.

Or. en

Emenda 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 124

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fis-settur tal-impjieg.

(124) Il-prinċipji ġenerali dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali għandhom 
ikunu applikabbli wkoll għall-kuntest tal-
impjieg. Għaldaqstant, sabiex jiġi rregolat 
l-ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegat fil-kuntest tal-impjieg, l-Istati 
Membri skont dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu jistgħu, jadottaw bil-liġi 
regoli speċifiċi għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali fil-kuntest tal-impjieg.

Or. en

Emenda 637
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 124a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124a) Fi Stati Membri fejn tħalla f’idejn 
il-partijiet fis-suq tax-xogħol biex 
jirregolaw pagi u kundizzjonijiet oħra tax-
xogħol permezz ta’ ftehimiet kollettivi, l-
obbligi u d-drittijiet tal-imsieħba soċjali 
taħt ftehimiet kollettivi għandhom jitqiesu 
b’mod speċifiku meta jiġi applikat l-
Artikolu 6(1)f.

Or. en

Emenda 638
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 124a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(124a) Ir-regolament għandu jiġi applikat 
b’konformità mal-ispeċifiċità tal-isport kif 
imsemmi fl-Artikolu 165 tat-TFUE, li 
jikkunsidra li minħabba r-rwol tiegħu fis-
soċjetà l-isport iservi interessi pubbliċi.

Or. en

Emenda 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Premessa 125

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(125) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika għandu jirrispetta wkoll, 
sabiex ikun legali, leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra bħal fi provi kliniċi.

(125) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika għandu jirrispetta wkoll, 
sabiex ikun legali, leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra bħal fi provi kliniċi. Kumitat tal-etika 
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fir-riċerka kif imsemmi fl-Artikolu 83 
għandu jkun konsistenti mal-prinċipji 
tad-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija u ma’
kwalunkwe rekwiżit nazzjonali fl-Istati 
Membri u skont il-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-Artikolu 83(1c)(ġdid) din l-emenda għall-Premessa 125 għandha tagħmel l-
Artikolu konsistenti mad-Dikjarazzjoni ta’ Helsinki tad-WMA - il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka 
Medika li tinvolvi Suġġetti Umani (2008), li tistabbilixxi li l-kumitati tal-etika għandhom 
ikunu indipendenti mir-riċerkatur, mill-isponsor u minn kull influwenza oħra mhux mixtieqa 
(ir-regolament li futur se jkun imsejjaħ ir-Regolament dwar il-Provi Kliniċi).

Emenda 640
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Premessa 125

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(125) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika għandu jirrispetta wkoll, 
sabiex ikun legali, leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra bħal fi provi kliniċi.

(125) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika għandu jirrispetta wkoll, 
sabiex ikun legali, leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra bħal fi provi kliniċi. Kumitat tal-etika 
fir-riċerka kif imsemmi fl-Artikolu 83 
għandu jkun konsistenti mal-prinċipji 
tad-Dikjarazzjoni ta’ Helsinki tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija u ma’
kwalunkwe rekwiżit nazzjonali fl-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Premessa 125

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(125) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika għandu jirrispetta wkoll, 
sabiex ikun legali, leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra bħal fi provi kliniċi.

(125) L-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika għandu jirrispetta wkoll, 
sabiex ikun legali, leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra bħal fi provi kliniċi. Dan jinkludi l-
użu ta’ ‘kumitat tal-etika’ skont id-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw għall-implimentazzjoni ta’
prattika klinika korretta fit-twettiq ta’
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta għal raġunijiet prattiċi, pereżempju waqt riċerka ibbażata fuq ir-reġistru, ma jkunx 
possibbli li jasal il-kunsens tas-suġġetti kollha tad-dejta, il-kontroll tar-riċerka permezz tal-
kumitati tal-etika esperti huwa għodda partikolarment importanti biex jiġi ggarantit li r-riskji 
potenzjali għall-integrità personali huma proporzjonati mal-valur xjentifiku u mal-benefiċċji 
potenzjali tar-riċerka.

Emenda 642
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 125a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(125a) Id-dejta personali tista’ jkollha 
wkoll ipproċessar ulterjuri għal skopijiet 
ta’ arkivjar. F’dan il-każ, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali għandu 
jintrabat mar-regolament tal-arkivji, li 
jiggarantixxi d-dritt tan-nies li jkunu jafu 
l-istorja tagħhom u l-aċċess taċ-ċittadini 
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għall-informazzjoni amministrattiva. Id-
dikjarazzjoni universali dwar l-arkivji, 
approvata fix-xahar ta’ Novembru 2011 
mis-36 sessjoni tal-Konferenza Ġenerali 
tal-UNESCO, tinsisti li l-arkivji huma 
sorsi ta’ informazzjoni li tista’ toqgħod 
fuqhom għal governanza responsabbli u 
trasparenti, u  għandhom rwol essenzjali 
fl-iżvilupp tas-soċjetajiet, billi 
jikkontribwixxu għall-kostituzzjoni u 
għall-protezzjoni tal-memorja individwali 
u kollettiva. Ladarba dawn it-
trasferimenti ta’ dejta personali huma 
internazzjonali, għandhom isiru mingħajr 
preġudizzju għar-regoli applikabbli dwar 
iċ-ċirkulazzjoni ta’ assi kulturali u għat-
teżoreriji nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d’articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l’UNESCO.Par 
ailleurs et afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Emenda 643
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 126

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(126) Ir-riċerka xjentifika għall-fini ta’ dan 
ir-Regolament għandha tinkludi riċerka 
fundamentali, riċerka applikata u riċerka 
finanzjata privatament u barra dan għandha 
tieħu kont ukoll tal-għan tal-Unjoni taħt l-
Artikolu 179(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jikseb 

(126) Ir-riċerka xjentifika għall-fini ta’ dan 
ir-Regolament għandha tinkludi riċerka 
fundamentali, riċerka applikata u riċerka 
finanzjata privatament fit-tifsira tal-
Artikolu 13 tal-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u barra 
dan għandha tieħu kont ukoll tal-għan tal-
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iż-Żona Ewropea ta’ Riċerka. Unjoni taħt l-Artikolu 179(1) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
li jikseb iż-Żona Ewropea ta’ Riċerka. L-
opinjoni u r-riċerka soċjali jagħmlu parti 
mir-riċerka xjentifika. Bħala regola, ir-
riċerka tas-suq ma taqax taħt il-kunċett 
ta’ riċerka xjentifika.

Or. en

Emenda 644
Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Premessa 127

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(127) Rigward is-setgħat tal-awtoritajiet 
ta’ superviżjoni li jiksbu mill-kontrollur 
jew mill-proċessur l-aċċess għal dejta 
personali u aċċess għall-bini tiegħu, l-
Istati Membri jistgħu jadottaw bil-liġi, fil-
limiti ta’ dan ir-Regolament, regoli 
speċifiċi sabiex jissalvagwardjaw l-obbligi 
professjonali jew obbligi ta’ segretezza 
oħrajn ekwivalenti, safejn dan ikun 
meħtieġ sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali ma’
obbligu ta’ segretezza professjonali.

(127) L-Istati Membri jistgħu jadottaw, bil-
-liġi, regoli speċifiċi fir-rigward tas-
setgħat tal-awtoritajiet superviżorji u l-
eżenzjonijiet jew id-derogi mid-
dispożizzjonijiet tal-Kapitli II sa IV sabiex 
jissalvagwardjaw l-obbligi professjonali 
jew obbligi ta’ segretezza oħrajn 
ekwivalenti, safejn dan ikun meħtieġ 
sabiex ikun irrikonċiljat id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali ma’ obbligu 
ta’ segretezza professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ segretezza professjonali (eż. ta’ nutara jew konsulenti tat-taxxa) għandhom 
jieħdu prijorità fuq kull regola ta’ protezzjoni tad-dejta. Dan japplika mhux biss għall-
possibbiltà għall-Istati Membri li jadottaw dispożizzjonijiet differenti li jikkonċernaw is-
setgħat investigattivi tal-awtoritajiet superviżorji fil-każ ta’ persuni li huma soġġetti għal 
obbligi ta’ segretezza professjonali, kif diġà stabbilit fl-Artikolu 84, iżda wkoll għal-libertà 
tagħhom li jbiddlu dispożizzjonijiet konkreti dwar il-protezzjoni tad-dejta, jekk ikun meħtieġ.

Emenda 645
Frank Engel
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Proposta għal regolament
Premessa 127a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(127a) Għal skopijiet ta’ sigurtà ġuridika, 
dan ir-Regolament m’għandux iwassal 
għal kunflitti mal-leġiżlazzjoni speċifika 
għas-settur li tikkonċerna l-obbligi legali 
u r-rekwiżiti mhux legali u r-
rakkomandazzjonijiet li jirriżulataw minn 
tali leġiżlatura settorjali, bħal pereżempju 
fis-settur tas-saħħa jew fis-settur 
bankarju.

Or. en

Emenda 646
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 127a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(127a) L-obbligu li s-suġġett tad-dejta jiġi 
infurmat dwar l-iskopijiet tal-ipproċessar, 
id-dritt għat-tħassir, id-dritt għall-
portabbiltà tad-dejta, id-dritt għall-
oġġezzjoni, l-obbligu li jittieħdu l-miżuri 
biex tiġi żgurata l-konformità, kif ukoll il-
projbizzjoni li d-dejta tiġi ttrasferita lejn 
pajjiżi barra mill-Unjoni, m’għandhomx 
japplikaw għall-ipproċessar tal-
informazzjoni relatata mal-kapaċità 
professjonali tal-individwu, bħall-
impjegatur tal-individwu, il-kariga tiegħu, 
il-funzjoni, l-indirizz kummerċjali, in-
numru telefoniku jew tal-faks 
kummerċjali, l-indirizz tal-posta 
elettronika kummerċjali jew dettalji oħra 
tal-organizzazzjoni. Madankollu, is-
suġġetti tad-dejta għandhom ikollhom id-
dritt li jitolbu lill-kontrollur sabiex tali 
informazzjoni professjonali ma tiġix 
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żvelata lil partijiet terzi.

Or. en

Emenda 647
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Premessa 128

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(128) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma 
jippreġudikax l-istatus taħt il-liġi 
nazzjonali ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet 
jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati 
Membri, kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Bħala konsegwenza, meta 
knisja fi Stat Membru matul id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, tapplika 
regoli komprensivi rigward l-ipproċessar 
tad-dejta personali, dawn ir-regoli 
eżistenti għandhom ikomplu japplikaw 
jekk jinġiebu konformi ma’ dan ir-
Regolament. Tali knejjes u 
assoċjazzjonijiet reliġjużi għandhom 
ikunu obbligati li jipprovdu għat-twaqqif 
ta’ awtorità ta’ superviżjoni li hija 
indipendenti għal kollox.

imħassar

Or. en

Emenda 648
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 128

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(128) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma 
jippreġudikax l-istatus taħt il-liġi 

imħassar
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nazzjonali ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet 
jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati 
Membri, kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Bħala konsegwenza, meta 
knisja fi Stat Membru matul id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, tapplika 
regoli komprensivi rigward l-ipproċessar 
tad-dejta personali, dawn ir-regoli 
eżistenti għandhom ikomplu japplikaw 
jekk jinġiebu konformi ma’ dan ir-
Regolament. Tali knejjes u 
assoċjazzjonijiet reliġjużi għandhom 
ikunu obbligati li jipprovdu għat-twaqqif 
ta’ awtorità ta’ superviżjoni li hija 
indipendenti għal kollox.

Or. en

Emenda 649
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Premessa 128

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(128) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma 
jippreġudikax l-istatus taħt il-liġi 
nazzjonali ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet 
jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri, 
kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Bħala konsegwenza, meta knisja fi Stat 
Membru matul id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, tapplika regoli komprensivi 
rigward l-ipproċessar tad-dejta personali, 
dawn ir-regoli eżistenti għandhom ikomplu 
japplikaw jekk jinġiebu konformi ma’ dan 
ir-Regolament. Tali knejjes u 
assoċjazzjonijiet reliġjużi għandhom 
ikunu obbligati li jipprovdu għat-twaqqif 
ta’ awtorità ta’ superviżjoni li hija 
indipendenti għal kollox.

(128) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma 
jippreġudikax l-istatus taħt il-liġi 
nazzjonali ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet 
jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri, 
kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Bħala konsegwenza, meta knisja fi Stat 
Membru matul id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, tapplika regoli komprensivi 
rigward l-ipproċessar tad-dejta personali, 
dawn ir-regoli eżistenti għandhom ikomplu 
japplikaw jekk jinġiebu konformi ma’ dan 
ir-Regolament.



PE506.145v01-00 38/160 AM\928599MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda raġuni għalfejn il-knejjes fl-UE għandu jkollhom DPAs separati

Emenda 650
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 129

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati fir-
rigward tal-legalità tal-ipproċessar; l-
ispeċifikazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet rigward il-kunsens ta’
minorenni; l-ipproċessar ta’ kategoriji 
speċjali ta’ data; l-ispeċifikazzjoni tal-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal talbiet u
drittijiet eċċessivi b’mod ċar għall-
eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta; 
il-kriterji u r-rekwiżiti għall-informazzjoni 
lis-suġġett tad-data u fir-rigward tad-dritt 
tal-aċċess; id-dritt li wieħed ikun minsi u 
għat-tħassir; il-miżuri bbażati fuq il-
klassifikazzjoni skont profili predefiniti;
il-kriterji u r-rekwiżiti fir-rigward tar-
responsabbiltà tal-kontrollur u għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku; proċessur; il-kriterji u r-
rekwiżiti għad-dokumentazzjoni u s-
sigurtà tal-ipproċessar; il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-istabbilment ta’ notifika ta’

(129) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. B’mod partikolari, 
għandhom ikunu adottati atti delegati li 
jispeċifikaw il-formati tekniċi biex 
jingħata l-kunsens; l-ispeċifikazzjonijiet 
tal-kondizzjonijiet ta’ modi bbażati fuq 
ikoni u fatturi grafiċi oħra għall-għoti tal-
informazzjoni; l-ispeċifikazzjoni tal-
kriterji u l-kundizzjonijiet għal drittijiet 
għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-data u fir-
rigward tad-dritt tal-aċċess; id-dritt li 
wieħed ikun minsi u għat-tħassir; il-kriterji 
u r-rekwiżiti għall-verifika tar-
responsabbiltà tal-kontrollur; il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-istabbilment ta’ notifika ta’
ksur ta’ dejta personali u għan-notifika 
tagħha lill-awtorità ta’ superviżjoni, u 
f’cirkostanzi fejn ksur ta’ dejtapersonali 
x’aktarx li jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-
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ksur ta’ dejta personali u għan-notifika 
tagħha lill-awtorità ta’ superviżjoni, u 
f’cirkostanzi fejn ksur ta’ dejtapersonali 
x’aktarx li jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-
dejta; il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jeħtieġu l-
valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-data; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbiliment ta’ grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn 
qabel; il-ħatra u l-kompiti tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-data; il-kodiċijiet ta’
kondotta; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
mekkaniżmi taċ-ċertifikazzjoni; il-kriterji 
u r-rekwiżiti għat-trasferimenti permezz
ta’ regoli korporattivi vinkolanti; id-derogi 
ta’ trasferiment; is-sanzjonijiet 
amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet 
ta’ saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-
impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’
storja, statistika u riċerka xjentifika. Hu
partikolarment importanti li l-Kummissjoni
jkollha konsultazzjonijiet adegwati matul 
il-ħidma preparatorja tagħha, anke fil-
livell ta’ esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-data; il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
istabbiliment ta’ grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi li jeħtieġu l-konsultazzjoni minn 
qabel; il-kodiċijiet ta’ kondotta; il-kriterji u 
r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi taċ-
ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’
protezzjoni li jaffordjaw  pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali; is-
sanzjonijiet amministrattivi; l-ipproċessar 
għal finijiet ta’ saħħa; l-ipproċessar fil-
kuntest tal-impjieg u l-ipproċessar għal 
skopijiet ta’ storja, statistika u riċerka 
xjentifika. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni tagħmel
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti  u b’mod partikolari mal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. 
Meta tħejji u tfassal l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjonijiet grafiċi li jiffaċilitaw il-fehim u ċ-ċarezza jistgħu jkunu bbażati fuq fatturi 
bażiċi għajr l-ikoni. Possibilitajiet oħra m’għandhomx jiġu esklużi.

Emenda 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 129

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Regolament, jiġifieri li jiġu protetti d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’
persuni fiżiċi u b’mod partikolari d-dritt 
tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u li jkun żgurat il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, is-
setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tkun iddelegata lill-
Kummissjoni. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għandu jkun żgurat li l-ebda rekwiżiti 
mandatorji għal fatturi tekniċi speċifiċi 
ma jkunu imposti fuq prodotti u servizzi, 
inkluż tagħmir terminali jew tagħmir 
ieħor ta’ komunikazzjoni elettronika, li 
jistgħu jimpedixxu t-tqegħid ta’ tagħmir 
fis-suq u ċ-ċirkolazzjoni libera ta’ dan it-
tagħmir fi jew bejn l-Istati Membri.
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trasferiment; is-sanzjonijiet 
amministrattivi; l-ipproċessar għal finijiet 
ta’ saħħa; l-ipproċessar fil-kuntest tal-
impjieg u l-ipproċessar għal skopijiet ta’
storja, statistika u riċerka xjentifika. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti 
delegati, għandha tassigura trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 652
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minuri; proċeduri u forom 
standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-
suġġetti tad-dejta; forom standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; forom 
u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt 
tal-aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-
dejta; forom standard fir-rigward għar-
responsabbiltà tal-kontrollur għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod 
awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; 
rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-
ipproċessar; il-format standard u l-
proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 

imħassar
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personali lis-suġġett tad-dejta; standards 
u proċeduri għall-valutazzjoni tal-impatt 
fuq il-protezzjoni tad-data; forom u 
proċeduri għall-awtorizzazzjoni minn 
qabel u l-konsultazzjoni minn qabel; 
mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-
ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’
protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak 
il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mid-dritt tal-Unjoni; l-assistenza 
reċiproka; l-operazzjonijiet konġunti; id-
deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’
konsistenza. 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. F’dan il-
kuntest, il-Kummissjoni għandha tqis il-
miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti ta’ implementazzjoni kollha b’atti delegati sabiex 
tiggarantixxi l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Emenda 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 130

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(130) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat implimentattivi għal: l-
ispeċifikazzjoni tal-forom standard fir-

(130) Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, għandhom ikunu konċessi
setgħat ta’ implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Fl-implimentazzjoni tad-
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rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minuri; proċeduri u forom 
standard għall-eżerċitar tad-drittijiet tas-
suġġetti tad-dejta; forom standard għall-
informazzjoni lis-suġġett tad-dejta; forom 
u proċeduri standard fir-rigward tad-dritt 
tal-aċċess; id-dritt għall-portabbiltà tad-
dejta; forom standard fir-rigward għar-
responsabbiltà tal-kontrollur għall-
protezzjoni tad-dejta bid-disinn u b’mod
awtomatiku u għad-dokumentazzjoni; 
rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà tal-
ipproċessar; il-format standard u l-
proċeduri għan-notifika ta’ ksur ta’ dejta 
personali lill-awtorità ta’ superviżjoni u l-
komunikazzjoni ta’ ksur ta’ dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta; standards 
u proċeduri għall-valutazzjoni tal-impatt 
fuq il-protezzjoni tad-data; forom u 
proċeduri għall-awtorizzazzjoni minn 
qabel u l-konsultazzjoni minn qabel; 
mekkaniżmi u standards tekniċi għaċ-
ċertifikazzjoni; il-livell adegwat ta’
protezzjoni li jagħti pajjiż terz jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak 
il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali; l-iżvelar mhux awtorizzat 
mid-dritt tal-Unjoni; l-assistenza 
reċiproka; l-operazzjonijiet konġunti; id-
deċiżjonijiet taħt il-mekkaniżmu ta’
konsistenza. Dawn is-setgħat għandhom 
ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni46. F’dan 
il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tqis il-
miżuri speċifiċi għal mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.

dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għandu jkun żgurat li l-ebda rekwiżiti 
mandatorji għal fatturi tekniċi speċifiċi 
ma jkunu imposti fuq prodotti u servizzi, 
inkluż tagħmir terminali jew tagħmir 
ieħor ta’ komunikazzjoni elettronika, li 
jistgħu jimpedixxu t-tqegħid ta’ tagħmir 
fis-suq u ċ-ċirkolazzjoni libera ta’ dan it-
tagħmir fi jew bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 654
Alexander Alvaro
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Proposta għal regolament
Premessa 131

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti ta’ implementazzjoni kollha b’atti delegati sabiex 
tiggarantixxi l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.
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Emenda 655
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 132

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(132) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
minnufih atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli fejn, f’każijiet debitament 
ġustifikati relatati ma’ pajjiż terz jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak 
il-pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali li ma tassigurax livell ta’
protezzjoni adegwat u relatati ma’
kwistjonijiet ikkomunikati minn 
awtoritajiet ta’ superviżjoni taħt il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza, raġunijiet 
imperattivi ta’ urġenza jitolbu hekk.

imħassar

Or. en

Emenda 656
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 134

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(134) Id-Direttiva 95/46/KE għandha tiġi 
rrevokata minn dan ir-Regolament. 
Madankollu, id-deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni u l-awtorizzazzjonijiet mill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni bbażati fuq id-
Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu fis-
seħħ.

(134) Id-Direttiva 95/46/KE għandha tiġi 
rrevokata minn dan ir-Regolament. 
Madankollu, id-deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni u l-awtorizzazzjonijiet mill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni bbażati fuq id-
Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu fis-
seħħ. Dan għandu japplika wkoll għall-
ftehimiet internazzjonali jew ftehimiet 
bejn l-UE jew Stat Membru ma’ pajjiż terz 
speċjalment meta d-Direttiva 95/46/KE 
kienet diġà fis-seħħ.
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Or. en

Emenda 657
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 134

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(134) Id-Direttiva 95/46/KE għandha tiġi 
rrevokata minn dan ir-Regolament. 
Madankollu, id-deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni u l-awtorizzazzjonijiet mill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni bbażati fuq id-
Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu fis-
seħħ.

(134) Id-Direttiva 95/46/KE għandha tiġi 
rrevokata minn dan ir-Regolament. 
Madankollu, id-deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni u l-awtorizzazzjonijiet mill-
awtoritajiet ta’ superviżjoni bbażati fuq id-
Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu fis-
seħħ. Id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u l-
awtorizzazzjonijiet mill-awtoritajiet ta’
superviżjoni relatati mat-trasferimenti 
tad-dejta personali lill-pajjiżi terzi 
għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perjodu 
ta’ tranżizzjoni ta’ sentejn.

Or. en

Emenda 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 139

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(139) Fid-dawl tal-fatt li, kif sottolineat 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, id-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 
personali mhux dritt assolut, imma jrid 
ikun ikkunsidrat f’relazzjoni mal-funzjoni 
tiegħu fis-soċjetà u jkun bilanċjat ma’
drittijiet fundamentali oħra, skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, dan ir-
Regolament jirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 

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

josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea kif stabbiliti fit-Trattati, b’mod 
speċjali d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata 
u ta’ dik tal-familja, dar u 
komunikazzjonijiet, id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà 
tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġjon, il-libertà 
ta’ espressjoni u l-informazzjoni, il-libertà 
tal-intrapriża, id-dritt għall-propjetà u
b’mod speċjali l-protezzjoni tal-propjetà 
intellettwali u d-dritt għal rimedju effettiv 
u għal proċess ġust kif ukoll id-diversità 
kulturali, reliġjuża u lingwistika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta’ indirizzi tal-Protokoll tal-Internet ta’ sikwit huwa komponent kritiku ta’
investigazzjonijiet dwar abbużi fid-drittijiet ta’ propjetà intelletwali taħt id-Direttiva 
2004/48/KE u ma għandux ikun imwaqqaf minn dan ir-Regolament.

Emenda 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Paragrafu 3 huwa mingħajr 
preġudizzju għall-miżuri leġiżlattivi mill-
Istati Membri li jipprovdu għall-
kundizzjonijiet aktar favorevoli għas-
suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta, b’mod partikolari 
għall-iskopijiet tal-Artikoli 80 u 84.

Or. en

Emenda 660
Salvatore Iacolino
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika 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.

1. Dan ir-Regolament japplika - mingħajr 
ma jiddistingwi bejn il-mezzi użati - 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.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li tiġi protetta d-dejta huwa indipendenti mill-mezz użat għall-ipproċessar tagħha u 
għandu jkun newtrali fir-rigward tat-teknoloġiji ta’ pproċessar preżenti u futuri.

Emenda 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament japplika 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.

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar ta’ dejta personali 
kompletament jew parzjalment b’mezzi 
awtomatizzati, mingħajr diskriminazzjoni 
bejn dawn il-meżżi ta’ ipproċessar, 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.

Or. en
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Emenda 662
Monika Hohlmeier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) permezz ta’ qrati, prosekuturi u 
faċilitajiet korrettivi fl-eżekuzzjoni ta’
pieni kriminali u l-infurzar ta’ sentenzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tal-qrati u l-marixxalli fil-qafas tal-infurzar għandhom jiġu esklużi kemm jista’
jkun mill-applikazzjoni tar-regolamenti proposti. Dan jiżgura ġudizzjarja

Emenda 663
Frank Engel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament jiġu f’kunflitt ma’
dispożizzjoni ta’ att tal-Unjoni ieħor li 
jiggverna aspetti speċifiċi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali f’setturi speċifiċi, id-
dispożizzjoni tal-att tal-Unjoni l-ieħor 
għandha tirbaħ u għandha tapplika għal 
dawk is-setturi speċifiċi.

Or. en

Emenda 664
Philippe Juvin

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

(aa) li kienu nġabru qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament imsemmi fl-
Artikolu 91; 

Or. fr

Emenda 665
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ab) li nbeda qabel id-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament imsemmi fl-Artikolu 
91;

Or. fr

Emenda 666
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 667
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – 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

Dan ir-regolament għandu japplika wkoll għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji 
tal-Unjoni.

Emenda 668
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għandhom japplikaw ukoll għall-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-unjoni.

Emenda 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-approċċ komprensiv lejn il-protezzjoni tad-dejta jfisser ukoll li għandhom jiġu inklużi l-
istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni fl-ambitu tar-regolament.

Emenda 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni m’għandhomx jibqgħu jitħallew barra kompletament 
mir-Regolament. Jekk dak li hu mistenni minn dan il-programm hu li jiġi stabbilit b’mod 
uniformi għall-Unjoni kollha n-nukleu tal-prinċipji u l-garanziji assoċjati mat-trattament ta’
dejta ta’ natura personali, l-esklużjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej tqajjem, għall-inqas b’mod 
formali, l-idea li jeżistu żewġ sistemi legali separati: dik tal-Istati Membri u dik tal-Unjoni.

Emenda 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-Istati Membri meta jkunu qegħdin 
iwettqu attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tal-
Kapitolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea;

(c) mill-Istati Membri meta jkunu qegħdin 
iwettqu attivitajiet li jaqgħu fl-ambitu tal-
Kapitolu 2 tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea;

Or. es
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Emenda 672
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-każijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja C-101/01 u C-73/07.

Emenda 673
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) minn persuna fiżika matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika 
tagħha;

Or. en

Emenda 674
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) minn persuna fiżika mingħajr ebda (d) minn persuna fiżika għal skop, li la 
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interess ta’ qligħ matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika
tagħha;

jista’ jiġi attribwit lill-attività kummerċjali 
u lanqas lill-attività okkupazzjonali 
independenti tagħha;

Or. de

Emenda 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 676
Françoise Castex

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) minn persuna fiżika mingħajr ebda 
interess ta’ qligħ matul l-attività 
esklussivament personali jew domestika 
tagħha, sakemm l-ebda dejta personali ta’
persuni fiżiċi oħra ma ssir aċċessibbli 
għal numru indefinit ta’ individwi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’mod awtomatiku, id-dejta personali għandha tkun aċċessibbli għal numru indefinit ta’
individwi.
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Emenda 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) minn interess ta’ persuna fiżika fil-kors 
tal-attivitajiet esklussivament privati jew 
domestiċi sakemm ma tiġix ippubblikata 
d-dejta personali. L-ipproċessar ulterjuri 
ta’ tali dejta personali għal skopijiet oħra 
għandha tkun ibbażata fuq il-kunsens tas-
suġġetti tad-dejta. L-eżenzjoni 
m’għandhiex tapplika fejn l-ipproċessar 
tad-dejta personali jsir bħala segwitu ta’
objettiv professjonali jew kummerċjali. Id-
drittijiet tal-partijiet terzi għandhom jiġu 
kkunsidrati b’mod speċjali fl-użu tad-
dejta sensittiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi limitu għall-eżenzjoni domestika. Anke fl-użu tad-dejta għal skopijiet 
privati jew familjari ċerti prinċipji u standards ta’ privatezza għandhom japplikaw.

Emenda 678
Axel Voss

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) minn intrapriżi żgħar matul l-
attivitajiet esklussivi tagħha u l-użu 
strettament u esklussivament intern.

Or. en
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Emenda 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) lill-mikrokumpaniji skont ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361 u matul l-attività tagħhom stess 
u għad-dejta li hija strettament u 
esklussivament għall-użu intern tagħhom;

Or. en

Emenda 680
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) minn awtoritajiet kompetenti għall-
finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, 
detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali.

(e) minn awtoritajiet pubbliċi kompetenti 
għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, detezzjoni jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali.

Or. en

Emenda 681
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) minn awtoritajiet kompetenti għall-
finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, 
detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati 

(e) minn awtoritajiet pubbliċi kompetenti 
għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, detezzjoni jew 
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kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali.

prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali.

Or. en

Emenda 682
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) minn awtoritajiet kompetenti għall-
finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, 
detezzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew għall-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali.

(e) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika lingwistika tal-verżjoni Ġermaniża ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda 683
Alexander Alvaro

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li ġiet anonimizzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-ipproċessar tad-dejta anonimizzata (ara d-
definizzjoni taħt l-Artikolu 4).
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Emenda 684
Axel Voss

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għal għanijiet ta’ storja, statistika u 
riċerka xjentifika;

Or. en

Emenda 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) magħmul mill-impjegatur bħala parti 
mit-trattament ta’ dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg

Or. en

Emenda 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li saru anonimi, skont l-Artikolu 
4(2c);

Or. en
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Emenda 687
Sarah Ludford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li saret anonima;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anki d-dejta anonima għandha tkun eskluża mill-ambitu tar-Regolament.

Emenda 688
Louis Michel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) minn organizzazzjonijiet sportivi 
għall-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta 
u l-investigazzjoni ta’ kwalunkwe ksur tal-
integrità sportiva relatat mal-logħob 
mixtri u d-doping;

Or. en

Emenda 689
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) fil-kors ta’ attività li tista’ tiġi 
attribwita lill-attività professjonali jew 
kummerċjali ta’ suġġett tad-dejta;
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Or. de

Emenda 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) mill-knejjes, assoċjazzjonijiet jew 
komunitajiet reliġjużi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Esklużjoni ċara tal-ipproċessar tad-dejta mill-knejjes u organizzazzjonijiet reliġjużi tissodisfa 
b’mod aktar ċar il-ħtiġijiet tal-Artikolu 17 tat-TFUE minn dak previst fl-Artikolu 84 dwar l-
arranġamenti tranżitorji sempliċi għal-liġi tal-protezzjoni tad-dejta eżistenti tal-knejjes u 
assoċjazzjonijiet reliġjużi.

Emenda 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) mill-awtoritajiet kompetenti għat-
tħejjija u t-tixrid tal-istatistiċi uffiċjali 
fdati lilhom;

Or. es

Emenda 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

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

Or. en

Emenda 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) ta’ persuna fiżika fejn id-dejta tiġi 
magħmula pubblika waqt l-eżerċitar tal-
kompiti professjonali bħalma huma l-
isem, id-dettalji u l-funzjoni;

Or. en

Emenda 694
Axel Voss

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) magħmul mill-impjegatur bħala parti 
mit-trattament ta’ dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tal-impjieg;

Or. en

Emenda 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio



PE506.145v01-00 62/160 AM\928599MT.doc

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) mill-awtoritajiet kompetenti għat-
tħejjija tal-listi elettorali;

Or. es

Emenda 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) li ġew magħmula anonimi;

Or. en

Emenda 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk id-dispożizzjonijiet separati tal-
Unjoni Ewropea jew il-liġi tal-Istati 
Membri jipprovdu għal protezzjoni aktar 
avvanzata tad-dejta personali milli 
stabbilit minn dan ir-Regolament, dawn 
id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu 
implimentati b’mod komplementarju. Dan 
japplika b’mod partikolari għas-
segretezza protetta mil-liġi, eż. is-
segretezza bankarja.

Or. en



AM\928599MT.doc 63/160 PE506.145v01-00

MT

Emenda 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-informazzjoni żvelata skont il-liġi 
fir-reġistri nazzjonali tal-entitajiet 
ekonomiċi mhijiex protetta skont dan ir-
Regolament sal-punt li tidentifika l-
entitajiet fis-suq.

Or. en

Emenda 699
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Artikoli 7(4), 15(1)(e), 17, 18, 22(c) 
u (e), 33, 35, 36, 37 u 79(4), (5), (6) u (7) 
ta’ dan ir-Regolament m’għandhomx 
japplikaw għall-ipproċessar tad-dejta 
personali mwettaq minn awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dettaljati u stretti ħafna tar-Regolament għandhom konsegwenzi negattivi fir-
rigward tal-awtoritajiet pubbliċi. Ħafna mill-ipproċessar imwettaq mill-awtoritajiet pubbliċi 
huwa esklussivament nazzjonali u l-ipproċessar tad-dejta jitwettaql primarjament bħala parti 
minn attivitajiet ipprovduti u mwettqa biss mill-awtoritajiet pubbliċi bħall-ħlas tal-benefiċċji 
soċjali, u mingħajr skop ta’ qligħ. Għaldaqstant qiegħed jiġi propost li dan ir-regolament ma 
japplikax għall-ipproċessar tad-dejta minn awtoritajiet pubbliċi.
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Emenda 700
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li huma residenti fl-Unjoni fil-
kuntesti tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur jew proċessur fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontrolluri tad-dejta ibbażati fl-UE li jipproċessaw dejta strettament mhux Ewropea 
f’pajjiżi terzi għandhom jiġu esklużi mill-ambitu ta’ dan ir-regolament sabiex ikunu jistgħu 
jikkompetu fi swieq barra l-UE ma’ kontrolluri tad-dejta li ma jaqgħux taħt l-ambitu ta’ dan 
ir-Regolament.

Emenda 701
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li huma residenti fl-Unjoni fil-
kuntesti tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur jew proċessur fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li tiġi protetta d-dejta personali tas-suġġetti tad-dejta 
residenti fl-UE. Għal dejta personali mingħajr rilevanza Ewropea (li tfisser: l-ipproċessar 
tad-dejta personali tas-suġġetti tad-dejta residenti barra mill-UE), din l-emenda hija 
importanti biex tpoġġi lill-kumpaniji tal-UE u lill-kumpaniji barra mill-UE fl-istess livell.
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Emenda 702
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali jekk dan 
isir fl-Unjoni jew f’post li skont il-liġi 
internazzjoni huwa suġġett għal-liġi ta’
Stat Membru.

Or. de

Emenda 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li huma residenti fl-Unjoni fil-
kuntesti tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur jew proċessur fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 704
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament japplika għall- 2. Dan ir-Regolament japplika għall-
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ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-
attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati 
ma’:

ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur jew ta’ proċessur mhux stabbilit 
fl-Unjoni.

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn 
is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni; jew 
(b) il-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom.

Or. en

Emenda 705
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-
attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati ma’:

2. Dan ir-Regolament japplika sa fejn 
huwa legalment possibbli u kumpatibbli 
mas-sistema legali tal-pajjiż terz, għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-
attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati ma’:

Or. en

Emenda 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, meta l-

2. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti 
tad-dejta li jgħixu fl-Unjoni minn 
kontrollur jew ta’ proċessur mhux stabbilit 



AM\928599MT.doc 67/160 PE506.145v01-00

MT

attivitajiet ta’ pproċessar huma relatati 
ma’:

fl-Unjoni.

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn 
is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni; jew 
(b) il-monitoraġġ tal-imġiba tagħhom.

Or. en

Emenda 707
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-offerta ta’ prodotti u servizzi lil dawn 
is-suġġetti tad-dejta fl-Unjoni, inkluż is-
servizzi pprovduti mingħajr spejjeż 
finanzjarji għall-individwu; jew

Or. en

Emenda 708
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda 
f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat 
Membru tapplika permezz tal-liġi 
internazzjonali pubblika.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għall-ipproċessar tad-dejta personali ta’ suġġetti tad-dejta li 
jgħixu fl-Unjoni minn kontrollur jew minn proċessur mhux stabbilit fl-Unjoni.

Emenda 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda 
f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat 
Membru tapplika permezz tal-liġi 
internazzjonali pubblika.

imħassar

Or. en

Emenda 710
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda 
f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat 
Membru tapplika permezz tal-liġi 
internazzjonali pubblika.

3. Dan ir-Regolament japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali minn 
kontrollur li mhuwiex stabbilit fl-Unjoni, 
iżda f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat 
Membru tapplika permezz tal-liġi 
internazzjonali pubblika.

Or. en

Emenda 711
Ewald Stadler
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dan ir-Regolamet japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda 
f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat 
Membru tapplika permezz tal-liġi 
internazzjonali pubblika.

3. Dan ir-Regolamet japplika għall-
ipproċessar tad-dejta personali minn 
kontrollur mhux stabbilit fl-Unjoni, iżda 
f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ Stat 
Membru tapplika permezz tal-liġi 
internazzjonali pubblika. Ir-regoli 
nazzjonali, li għalihom il-kontrollur huwa 
soġġett, jibqgħu mhux affettwati.

Or. de

Emenda 712
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna 
fiżika identifikata jew persuna fiżika li 
tista’ tkun identifikata, direttament jew 
indirettament, b’mezzi li raġonevolment 
aktarx 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, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imressqa għad-definizzjoni ta’ dejta personali



PE506.145v01-00 70/160 AM\928599MT.doc

MT

Emenda 713
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx 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, identifikatur 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, b’mod partikolari b’referenza għal 
numru ta’ identifikazzjoni, dejta dwar il-
lok, identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna u li mhijiex taġixxi fil-kapaċità 
personali tagħha;

Or. en

Emenda 714
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx 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, identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata jew magħżula, direttament jew 
indirettament, waħedha jew flimkien mad-
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 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
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persuna; ekonomika, kulturali, soċjali jew tal-
ġeneru jew l-orjentazzjoni sesswali ta’ dik 
il-persuna;

Or. en

Emenda 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx 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, identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mezzi li jintużaw għall-identifikazzjoni għandu jkollhom relazzjoni diretta mal-kontrollur 
tad-dejta u mal-imsieħba kuntrattwali tiegħu. Xi sitwazzjonijiet partikolari jistgħu ikunu 
diffiċli biex jiġu evalwati peress li negozjant individwali (plumber, tabib) li jaħdem freelance 
u juża l-istess linja telefonika għall-kummerċ u għal skopijiet privati jħawwad il-limiti bejn 
persuna fiżika u persuna ġuridika. Ir-Regolament għandu jkun applikabbli biss għal persuni 
fiżiċi li ma jaġixxux fil-kapaċità professjonali tagħhom.

Emenda 716
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx 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, identifikatur 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, b’mod partikolari 
b’referenza għal numru ta’ identifikazzjoni, 
jew għal fattur speċifiku wieħed jew aktar 
dwar l-identità fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, 
mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali 
ta’ dik il-persuna. Persuna fiżika 
m’għandhiex titqies bħala identifikabbli 
jekk l-identifikazzjoni teħtieġ ammont 
sproporzjonat ta’ żmien, sforz jew riżorsi 
materjali;

Or. en

Emenda 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx 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, identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda minn Opinjoni tal-ITRE. L-emenda tikkjarifika li sabiex suġġett tad-dejta jiġi 
identifikat, għandu jkun hemm relazzjoni mal-kontrollur. Id-dejta li tintuża fil-funzjoni tal-
kapaċità professjonali m’għandhiex tiġi definita bħala dejta personali.

Emenda 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx 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, identifikatur 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 identifikabbli li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi disponibbli b’mod tekniku li 
raġonevolment aktarx se jintużaw mill-
kontrollur jew minn kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika oħra, fejn l-użu ta’
dawn il-mezzi ma jinvolvix spejjeż 
eċċessivi, ma jiħux wisq ħin u ma jkunx 
jeħtieġ li jittieħdu azzjonijiet kumplessi;

Or. pl

Emenda 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser individwu 
identifikat jew unità domestika jew 
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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, identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna;

individwu li jista’ ikun identifikat jew 
magħruf, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx jintużaw 
mill-kontrollur jew minn kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika oħra, b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’
identifikazzjoni, dejta dwar il-lok, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar għall-identità
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna jew unità domestika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu għall-eżenzjoni domestika

Emenda 720
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 721
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ‘suġġett tad-dejta’ tfisser persuna fiżika 
identifikata jew persuna fiżika li tista’ tkun 
identifikata, direttament jew indirettament, 
b’mezzi li raġonevolment aktarx 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, identifikatur 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, direttament jew 
indirettament, waħedha jew flimkien mad-
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 għal fattur 
speċifiku wieħed jew aktar dwar l-identità 
fiżika, fiżjoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali, soċjali jew tas-sessi 
jew tal-orjentazzjoni sesswali ta’ dik il-
persuna;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

L-identità nazzjonali hija kwistjoni speċifika li tinkorpora iktar minn sempliċiment il-kwistjoni 
tar-residenza.

Emenda 722
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) "dejta personali" tfisser kull 
informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’
persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli (‘suġġett tad-dejta’);
persuna identifikabbli hija dik li tista’ tiġi 
identifikata, direttament jew 
indirettament, b’mod partikolari 
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b’referenza għal numru ta’ identità jew 
għal xi fattur wieħed speċifiku jew aktar 
dwar l-identità fiżika, fiżjoloġika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali tagħha
(‘identifikaturi personali’);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni hija dik li ġiet stipulata fid-Direttiva 95/46.

Emenda 723
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull 
informazzjoni dwar persuna fiżika 
identifikata jew li tista’ tiġi identifikata 
(suġġett tad-dejta); persuna hija meqjusa 
identifikabbli, meta din tista’ tkun 
identifikata, direttament jew 
indirettament, b’mod speċjali b’referenza 
għal numru ta’ identifikazzjoni jew għal 
wieħed jew aktar elementi speċifiċi li 
huma karatteristiċi għall-identità fiżika, 
fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali 
jew soċjali ta’ dik il-persuna; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minn 95/46/KE

Emenda 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull dejta li
speċifikament jkollha x’taqsam ma’
suġġett tad-dejta li l-identità speċifika 
tiegħu tista’ tiġi identifikata, b’mod dirett 
jew indirett mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
oħra, li taħdem flimkien mal-kontrollur;

Or. en

Emenda 725
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) ‘dejta personali’ tfisser kull 
informazzjoni li jkollha x’taqsam ma’
suġġett tad-dejta fejn l-informazzjoni hija 
identifikabbli bħala li tikkonċerna lis-
suġġett tad-dejta; l-informazzjoni li ma 
tippermettix l-identifikazzjoni tas-suġġett 
tad-dejta u l-informazzjoni li ma 
tippermettix tali identifikazzjoni mingħajr 
ammont sproporzjonat ta’ żmien, sforz 
jew riżorsi materjali m’għandhiex tiġi 
kkunsidrata bħala dejta personali;

Or. en

Emenda 726
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘dejta psewdonimizzata’ tfisser dejta 
personali fejn l-identifikaturi personali 
jkunu tneħħew, iżda fejn ir-rabta ma’
dawn l-identifikaturi għadha qed tinżamm 
sabiex id-dejta tkun tista’ tiġi attribwita lil 
suġġett tad-dejta minn kwalunkwe 
persuna li għandha aċċess għall-kodiċi 
tar-rabta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta psewdonimizzata hija introdotta bħala forma ta’ dejta personali, li tintroduċi diversi 
settijiet ta’ regoli marbuta magħha fir-Regolament kollu.

Emenda 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘numru ta’ identifikazzjoni’ tfisser 
kull kodiċi numeriku, alfanumeriku jew 
simili li jintuża tipikament fl-ispazju 
onlajn, minbarra kodiċijiet mogħtija minn 
awtorità pubblika jew ikkontrollata mill-
Istat sabiex persuna fiżika tkun 
identifikata bħala individwu;

Or. en

Emenda 728
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘psewdonimu’ tfisser identifikatur 
uniku li huwa speċifiku għal kuntest 
wieħed partikolari u li ma jippermettix l-
identifikazzjoni diretta ta’ persuna fiżika, 
iżda jippermetti l-indikazzjoni ta’ suġġett 
tad-dejta;

Or. en

Emenda 729
Sarah Ludford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘dejta psewdonimizzata’ tfisser 
kwalunkwe dejta personali li tkun inbidlet 
sabiex fiha nnifisha ma tistax tiġi 
attribwita lil suġġett tad-dejta mingħajr l-
użu ta’ dejta addizzjonali li hija soġġetta 
għal kontrolli tekniċi u organizzattivi 
separati u distinti sabiex jiġi żgurat tali 
nuqqas ta’ attribuzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta’ ‘dejta psewdonimizzata’ hija neċessarja.

Emenda 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘dejta psewdonima’ tfisser 
kwalunkwe dejta personali li tkun 
inġabret, inbidlet jew ġiet ipproċessata 
mod ieħor sabiex ma tkunx tista’ tiġi 
attribwita lil suġġett tad-dejta mingħajr l-
użu ta’ dejta addizzjonali li hija suġġetta 
għal kontrolli tekniċi u organizzazzjonali 
separati u disinti biex jiġi żgurat li ma 
ssirx tali attribuzzjoni, jew li tali 
attribuzzjoni tkun teħtieġ ammont 
sproporzjonat ta’ ħin, spejjeż u sforz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud mill-Opinjoni tal-ITRE u tal-IMCO. Din hija parti minn pakkett ta’ emendi li 
jippermettu l-użu ta’ dejta psewdonima u anonima u li se jinkoraġġixxi prattika kummerċjali 
tajba li tissalvagwardja l-interessi tas-suġġetti tad-dejta.  L-assigurazzjoni li dejta personali 
ma tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta (minħabba li ma tistax tiġi relatata ma’ suġġett 
tad-dejta mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali) tgħin biex tippromwovi aktar l-użu 
kummerċjali tad-dejta filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni għall-konsumatur.

Emenda 731
Alexander Alvaro

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ‘dejta anonimizzata’ tfisser dejta li 
hija impossibbli li tiġi attribwita lil suġġett 
tad-dejta bi kwalunkwe mod minħabba li 
r-referenzi kollha għall-identifikaturi 
personali jkunu tneħħew kollha b’mod 
permanenti; għaldaqstant, id-dejta 
anonimizzata mhijiex suġġetta għal dan 
ir-Regolament;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk ir-Regolament jirreferi għal dejta anonimizzata dan għandu jiddefiniha wkoll.

Emenda 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ‘dejta psewdonima’ tfisser 
kwalunkwe dejta personali li tkun 
inġabret, inbidlet jew inkella ġiet 
ipproċessata sabiex fiha nnifisha ma 
tistax tiġi attribwita lil suġġett tad-dejta 
mingħajr l-użu ta’ dejta addizzjonali li 
hija soġġetta għal kontrolli tekniċi u 
organizzattivi separati u distinti sabiex jiġi 
żgurat tali nuqqas ta’ attribuzzjoni;

Or. en

Emenda 733
Sarah Ludford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ‘dejta anonimizzata’ jew ‘dejta 
magħmula anonima’ tfisser dejta 
personali li ġiet immodifikata b’mod li l-
informazzjoni ma tistax tiġi attribwita lil 
persuna fiżika li tista’ tkun identifikata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ definizzjoni ta’ ‘dejta anonimizzata.’
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Emenda 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ‘dejta anonima’ tfisser kwalunkwe 
dejta personali li tkun inġabret, inbidlet 
jew ipproċessata bi kwalunkwe mod ieħor 
b’tali mod li ma tistax tiġi attribwita lil 
suġġett tad-dejta; dejta anonima 
m’għandhiex tiġi kkunsidrata bħala dejta 
personali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-ITRE u tal-IMCO.

Emenda 735
Alexander Alvaro

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) ‘dejta kriptata’ tfisser dejta personali, 
li permezz ta’ miżuri ta’ protezzjoni 
teknoloġiċi ma tinftiehemx minn persuni 
li mhumiex awtorizzati biex jaċċessawha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-Regolament jirreferi għal dejta kriptata dan għandu jiddefiniha wkoll.
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Emenda 736
Axel Voss

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) ‘numru ta’ identifikazzjoni’ tfisser 
kull kodiċi numeriku, alfanumeriku jew 
simili li jintuża tipikament fl-ispazju 
onlajn, minbarra kodiċijiet mogħtija minn 
awtorità pubblika jew ikkontrollata mill-
Istat sabiex persuna fiżika tkun 
identifikata bħala individwu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda minn Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) ‘dejta anonima’ tfisser kwalunkwe 
dejta personali li tkun inġabret, inbidlet 
jew ipproċessata bi kwalunkwe mod ieħor 
b’tali mod li ma tistax tiġi attribwita lil 
suġġett tad-dejta;

Or. en

Emenda 738
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) ‘tfassil ta’ profil’ ifisser l-
aggregazzjoni, il-klassifikazzjoni u r-
reġistrazzjoni tal-informazzjoni ibbażata 
fuq id-dejta personali tas-suġġett tad-dejta 
jew dejta psewdonimizzata li għandha l-
għan li tanalizza l-modi ta’ imġiba ta’
suġġett tad-dejta individwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-Regolament jirreferi għat-tfassil tal-profili dan għandu jiddefiniha wkoll.

Emenda 739
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘ipproċessar’ tfisser kull operazzjoni 
jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq dejta 
personali, b’mezzi awtomatiċi jew 
mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-
reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-
istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-
bdil, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-
iżvelar bi trażmissjoni, tixrid jew li 
xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli 
jew li jġibu allinjament jew taħlita, tħassir 
jew distruzzjoni;

(3) ‘ipproċessar’ tfisser kull operazzjoni 
jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq dejta 
personali, b’mezzi awtomatiċi jew 
mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, ir-
reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni, l-
istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew il-
bdil, l-irkupru, il-konsultazzjoni, l-użu, l-
iżvelar bi trażmissjoni, tixrid jew li 
xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli 
jew li jġibu allinjament jew taħlita, tħassir, 
imblukkar jew distruzzjoni;

Or. de

Emenda 740
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 741
Dimitrios Droutsas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3a) “tħejjija ta’ profil” :  kwalunkwe 
forma ta’ pproċessar awtomatiku ta’ dejta 
personali maħsuba sabiex tevalwa ċerti 
aspetti personali relatati ma’ persuna 
fiżika jew tanalizza jew tbassar b’mod 
partikolari l-prestazzjoni fuq ix-xogħol, is-
sitwazzjoni ekonomika, il-post, is-saħħa, 
il-preferenzi personali, l-affidabbiltà jew 
l-imġiba tal-persuna fiżika, jew/u 
maħsuba sabiex tadatta servizz li huwa 
offrut jew deċiżjoni li hija applikata għal 
persuna, u li tista’ tiddetermina wkoll ma’
liema kategorija(i) tappartjeni persuna.

Or. fr

Emenda 743
Marie-Christine Vergiat

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3b) “dejta bijometrika” :  id-dejta kollha 
relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, fiżjoloġiċi 
u tal-imġiba ta’ individwu li huma uniċi 
għal kull individwu, bħal pereżempju 
stampi tal-wiċċ, jew dejta dattiloskopika; 

Or. fr

Emenda 744
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni kif stipulata fid-Direttiva 95/46.

Emenda 745
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) ‘kontrollur’ tfisser persuna fiżika jew 
ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’
oħrajn jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’
dejta personali; meta l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
ikunu ddeterminati mil-liġi tal-Unjoni jew 
mil-liġi ta’ Stat Membru, il-kontrollur jew 
il-kriterji speċifiċi tal-ħatra tiegħu jistgħu 
jkunu stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew mil-
liġi ta’ Stat Membru; Il-kontrolluri huma 
b’mod speċjali:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Distinzjoni bejn “il-kontrolluri” differenti tidher xierqa, peress li din tagħmel l-impożizzjoni 
ta’ obbligi parzjalment speċjali possibbli. Dawk il-kontrolluri diretti u indiretti msemmijin 
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hawn isfel jaqgħu taħt l-intestatura “Kontrollur tad-Dejta”. Għalhekk, huma suġġetti għall-
obbligi ġenerali ta’ dan ir-Regolament, kemm-il darba mhu meħtieġ xejn aktar speċifiku.

Emenda 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ kontrollur għandha tkun ibbażata fuq id-deċiżjoni tal-objettivi li għalihom 
id-dejta personali tkun ipproċessata aktar milli fuq il-kundizzjonijiet jew il-mezzi li bihom 
tinkiseb. Il-kontroll fuq l-objettiv tal-ipproċessar huwa l-bażi loġika għall-allokazzjoni ta’
responsabilitajiet differenti bejn kontrolluri li huma responsabbli għal liema dejta hija 
pproċessata u għar-raġuni għalfejn din qiegħda tiġi pproċessata, u għall-partijiet tal-
ipproċessar li huma responsabbli għal kif tiġi pproċessata d-dejta.

Emenda 747
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew 
korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’
oħrajn jiddetermina l-objettivi tal-
ipproċessar ta’ dejta personali; meta l-
objettivi tal-ipproċessar ikunu ddeterminati
mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat 
Membru, il-kontrollur jew il-kriterji 
speċifiċi tal-ħatra tiegħu jistgħu jkunu
stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi ta’
Stat Membru;

Or. en

Emenda 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE. L-għan ta’ dan it-tibdil mhuwiex li jitnaqqas il-livell tal-
protezzjoni tal-individwu iżda li jiġi ċċarat li l-kontrollur biss huwa responsabbli u mhux il-
proċessur. Ara l-Emendi relatati li saru fl-Artikoli 22, 24, 26 u 77.
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Emenda 749
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) il-“kontrollur dirett” bħala dak li 
jagħmel użu minn jew jipproċessa bi 
kwalunkwe mod ieħor dejta personali tas-
suġġett tad-dejta;

Or. de

Emenda 750
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) il-“kontrollur indirett” bħala dak li 
ma jagħmilx użu minn u ma jipproċessax 
bi kwalunkwe mod ieħor dejta personali 
tas-suġġett tad-dejta.

Or. de

Emenda 751
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6a) “kontrullur”:  persuna fiżika jew 
ġuridika , awtorità pubblika, aġenzija, jew 
korp ieħor li joħloq sistemi ta’ pproċessar 
awtomatiku ta’ dejta jew fajls ta’ dejta 
maħsuba għall-ipproċessar ta’ dejta 
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personali minn dawk responsabbli għall-
ipproċessar tad-dejta u l-proċessuri inkluż 
il-materjal tal-persuna kkonċernata;

Or. fr

Emenda 752
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a) «protezzjoni tad-dejta mid-disinn»: 
integrazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta fiċ-
ċiklu tal-ħajja kollu tat-teknoloġija, mill-
ewwel fażi tad-disinn sal-
implimentazzjoni, l-użu u t-tneħħija 
definittiva;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tinħoloq definizzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta mid-disinn, dan għaliex jintuża dan il-kunċett 
fit-test tar-Regolament.

Emenda 753
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) «protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku»: il-konfigurazzjoni tal-
għażliet ta’ privatezza tas-servizzi u l-
prodotti b’tali mod li jissodisfaw il-
prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tad-dejta, 
bħat-trasparenza, il-minimizzazzjoni tad-
dejta, il-limitazzjoni tal-iskop, l-integrità, 
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il-minimizzazzjoni tal-konservazzjoni, il-
possibbiltà ta’ intervent jew l-obbligu ta’
rendikont;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tinħoloq definizzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta b’mod awtomatiku, dan għaliex jintuża dan il-
kunċett fit-test tar-Regolament.

Emenda 754
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) ‘parti terza’ tfisser persuna naturali 
jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija 
jew korp ieħor li ma jkunx is-suġġett tad-
dejta, il-kontrollur, il-proċessur u l-
persuna li, taħt l-awtorità diretta tal-
kontrollur jew tal-proċessur, ikunu 
awtorizzati li jipproċessaw id-dejta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni kif stipulata fid-Direttiva 95/46.

Emenda 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) ‘parti terza’ tfisser persuna naturali 
jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija 
jew korp ieħor li ma jkunx is-suġġett tad-
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dejta, il-kontrollur, il-proċessur u l-
persuna li, taħt l-awtorità diretta tal-
kontrollur jew tal-proċessur, ikunu 
awtorizzati li jipproċessaw id-dejta;

Or. en

Emenda 756
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u 
espliċita tax-xewqa tiegħu mogħtija 
liberament li biha s-suġġett tad-dejta, jew 
permezz ta’ dikjarazzjoni jew permezz ta’
azzjoni affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru;
‘azzjoni affermattiva ċara’ tfisser 
kwalunkwe azzjoni inekwivokabbli li hija 
r-riżultat ta’ għażla u li timplika, għall-
eżekuzzjoni kompleta tagħha, il-ħtieġa 
għall-ipproċessar tad-dejta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “azzjoni affermattiva ċara” huwa vag wisq u għandu bżonn jiġi speċifikat aktar.

Emenda 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u

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

ambigwa tax-xewqa tiegħu mogħtija 
liberament li biha s-suġġett tad-dejta jaqbel 
li jsir l-ipproċessar ta’ dejta personali 
dwaru;

Or. en

Emenda 758
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika u infurmata ta’
espressjoni ta’ rieda, jew permezz ta’
dikjarazzjoni, ta’ azzjoni jew ta’ imġiba 
speċifika, li, meta jiġu kkunsidrati l-
kuntest u ċ-ċirkustanzi fil-ħin li fihom 
ikun meħtieġ il-kunsens, juri l-qbil tas-
suġġett tad-dejta mal-ipproċessar tad-
dejta personali tiegħu;

Or. en

Emenda 759
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u 
espliċita tax-xewqa tiegħu - dikjarazzjoni 
preċedenti ("voluntatis declaratio") - li 
biha s-suġġett tad-dejta jagħti l-kunsens 
speċifiku, infurmat u mingħajr ambigwità 
għall-ipproċessar tad-dejta personali;
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Or. en

Emenda 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika u infurmata tax-
xewqa tiegħu mogħtija liberament li biha s-
suġġett tad-dejta, jew permezz ta’
dikjarazzjoni jew permezz ta’ azzjoni 
affermattiva ċara, jaqbel li jsir l-
ipproċessar ta’ dejta personali dwaru. Il-
permess għas-suġġett tad-dejta jista’
jintalab ukoll elettronikament, b’mod 
partikolari fil-kuntest tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni;

Or. pl

Emenda 761
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. fr



PE506.145v01-00 96/160 AM\928599MT.doc

MT

Emenda 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li l-kunsens jingħata liberament, b’mod speċifiku u infurmat, tipprovdi protezzjoni 
suffiċjenti għas-suġġett tad-dejta.  Għadu mhuwiex ċar xi jfisser fil-prattika r-rekwiżit li s-
suġġett tad-dejta jagħti l-kunsens tiegħu permezz ta’ "dikjarazzjoni" jew "azzjoni affermattiva 
ċara".

Emenda 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 764
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) ‘il-kunsens tas-suġġett tad-dejta’ tfisser 
indikazzjoni speċifika, infurmata u mhux 
ambigwa tax-xewqa tiegħu mogħtija
liberament li biha s-suġġett tad-dejta jaqbel 
li jsir l-ipproċessar ta’ dejta personali 
dwaru; Is-silenzju jew l-inattività fihom 
innifishom m’għandhomx jindikaw 
aċċettazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE.
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Emenda 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 767
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) ‘ksur ta’ dejta personali’ tfisser 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

Ma hemm ebda raġuni konvinċenti biex jiġi ddeterminat li ‘ksur tad-dejta personali’ jimplika 
ksur tas-sigurtà bħala prerekwiżit.

Emenda 768
Jan Mulder
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan prinċipali ta’ dan ir-regolament huwa li jiġu protetti l-individwi. Għaldaqstant hija 
meħtieġa definizzjoni aktar stretta ta’ ksur tad-dejta personali.

Emenda 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 770
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) ‘ksur ta’ dejta personali’ tfisser ksur 
tas-sigurtà li jwassal għal qerda aċċidentali 
jew illegali, telf, bdil, żvelar mhux 
awtorizzat ta’, jew aċċess għal, dejta 
personali trażmessa, maħżuna jew 
ipproċessata mod ieħor meta tali dejta 
personali ma tkunx saret ma tinftiehemx 
minn kwalunkwe persuna li mhijiex 
awtorizzata li taċċessaha u fejn tali ksur 
jikkawża jew aktarx jikkawża effetti 
ħżiena sinifikanti fuq il-privatezza tas-
suġġett tad-dejta;

Or. en

Emenda 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 772
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha, 
ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser informazzjoni 
dwar il-karatteristiċi ereditarji, jew bidla 
tagħhom, ta’ persuna identifikata jew li 
tista’ tkun identifikata, miksuba permezz
ta’ analiżi tal-aċidu nuklejku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta ta’ “dejta ġenetika” fir-Regolament Propost għandhom jinġiebu 
f’konformità mad-definizzjonijiet użati f’dokumenti oħra, bħad-definizzjoni ta’ “dejta 
ġenetika umana” użata fid-Dikjarazzjoni Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dejta 
Ġenetika Umana.  L-emenda hija konsistenti mal-bidliet proposti mill-Presidenza tal-Kunsill, 
li nħarġu fit-22 ta’ Ġunju 2012.

Emenda 773
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha,
ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta
personali kollha, relatata mal-
karatteristiċi ġenetiċi ta’ individwu li
intirtu jew inkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’
qabel it-twelid b’riżultat ta’ analiżi ta’
kampjun bioloġiku mill-individwu 
kkonċernat, b’mod partikolari l-analiżi 
kromosomika, l-analiżi tal-aċidu 
deossiribonuklejku (DNA) jew tal-aċidu 
ribonuklejku (RNA) jew mill-analiżi ta’
kwalunkwe element ieħor li jippermetti li 
tinkiseb informazzjoni ekwivalenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni neċessarja ta’ x’jista’ jiġi mifhum skont din id-definizzjoni.
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Emenda 774
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha, 
ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser informazzjoni 
dwar il-karatteristiċi ereditarji, jew bidla 
tagħhom, ta’ persuna identifikata jew li 
tista’ tkun identifikata, miksuba permezz
ta’ analiżi tal-aċidu nuklejku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha, 
ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser informazzjoni 
dwar il-karatteristiċi ereditarji, jew bidla 
tagħhom, ta’ persuna identifikata jew li 
tista’ tkun identifikata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux “id-dejta ġenetika” kollha tinkludi biżżejjed informazzjoni biex tidentifika l-individwu. 
Id-definizzjoni proposta ta’ “dejta ġenetika” b’hekk għandha tiġi ċċarata biex jiġi żgurat li 
hija relatata biss ma’ "dejta personali". Id-definizzjoni għandha wkoll tiġi emendata biex tkun 
speċifikament relatata mal-informazzjoni miksuba mill-analiżi tal-aċidi nuklejċi sabiex tkun 
konsistenti mad-definizzjonijiet l-oħrajn li huma użati b’mod wiesa’. L-emenda hija 
konsistenti mal-bidliet proposti mill-Presidenza tal-Kunsill, li nħarġu fit-22 ta’ Ġunju 2012.
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Emenda 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha, 
ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser informazzjoni 
dwar il-karatteristiċi ereditarji, jew bidla 
tagħhom, ta’ persuna identifikata jew li 
tista’ tkun identifikata, miksuba permezz
ta’ analiżi tal-aċidu nuklejku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta għandha tkun konformi mad-definizzjonijiet li jintużaw f’dokumenti 
oħra, bħad-definizzjoni ta’ “dejta ġenetika tal-bniedem” li tintuża fid-Dikjarazzjoni 
Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dejta Ġenetika tal-Bniedem.

Emenda 777
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘dejta ġenetika’ tfisser id-dejta kollha,
ta’ kwalunkwe tip, li tirrigwarda l-
karatteristiċi ta’ individwu li jintirtu jew 
jinkisbu waqt l-iżvilupp bikri ta’ qabel it-
twelid;

(10) ‘dejta ġenetika’ hija dik id-dejta dwar 
karatteristiċi ġenetiċi miksuba permezz ta’
ttestjar ġenetiku jew permezz ta’ analiżi 
ġenetika mwettqa fil-qafas ta’ ttestjar 
ġenetiku. Karatteristiċi ġenetiċi huma 
informazzjoni ġenetika derivata mill-
bnedmin li jintirtu jew jinkisbu waqt l-
iżvilupp bikri ta’ qabel it-twelid;

Or. de
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Emenda 778
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe 
dejta relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, 
fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li 
tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu, 
bħall-immaġni tal-wiċċ, jew dejta 
dattiloskopika;

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe 
dejta personali relatata mal-karatteristiċi 
fiżiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’
individwu li tippermetti l-identifikazzjoni 
unika tiegħu, bħall-immaġni tal-wiċċ, jew 
dejta dattiloskopika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika.

Emenda 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe 
dejta relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, 
fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li 
tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu, 
bħall-immaġni tal-wiċċ, jew dejta 
dattiloskopika;

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe 
dejta personali relatata mal-karatteristiċi 
fiżiċi, fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’
individwu li tippermetti l-identifikazzjoni 
unika tiegħu, bħall-immaġni tal-wiċċ, jew 
dejta dattiloskopika;

Or. en

Emenda 780
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe 
dejta relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, 
fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li 
tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu, 
bħal immaġni tal-wiċċ, jew dejta 
dattiloskopika;

(11) ‘dejta bijometrika’ tfisser kwalunkwe 
dejta relatata mal-karatteristiċi fiżiċi, 
fiżjoloġiċi jew tal-imġiba ta’ individwu li 
tippermetti l-identifikazzjoni unika tiegħu, 
bħal immaġni tal-wiċċ, jew dejta 
dattiloskopika, iżda mhux il-firem;

Or. de

Emenda 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser 
kwalunkwe informazzjoni li għandha 
x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’
individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu;

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser 
kwalunkwe informazzjoni personali li 
għandha x’taqsam mas-saħħa fiżika jew 
mentali ta’ individwu, jew mal-għoti ta’
servizzi tas-saħħa lill-individwu;

Or. en

Emenda 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser
kwalunkwe informazzjoni li għandha 
x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’
individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu;

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser dejta 
personali li għandha x’taqsam mas-saħħa 
fiżika jew mentali ta’ individwu, jew mal-
għoti ta’ servizzi tas-saħħa lill-individwu;

Or. en
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Emenda 783
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser 
kwalunkwe informazzjoni li għandha 
x’taqsam mas-saħħa fiżika jew mentali ta’
individwu, jew mal-għoti ta’ servizzi tas-
saħħa lill-individwu;

(12) ‘dejta dwar is-saħħa’ tfisser 
kwalunkwe informazzjoni li għandha 
x’taqsam direttament mas-saħħa fiżika jew 
mentali ta’ individwu;

Or. en

Emenda 784
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda; l-
indirizz irreġistrat tal-kwartieri ġenerali 
tal-kontrollur jingħata priorità f’każijiet 
fejn mhuwiex ċar fejn jittieħdu d-
deċiżjonijiet prinċipali dwar l-iskopijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar;
jekk fl-Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni 
dwar l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-
mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali, l-
istabbilment ewlieni huwa l-post fejn isiru 
l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-
proċessur, ‘stabbilment ewlieni’ tfisser il-
post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-
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Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Simili għall-arranġamenti dwar ir-Regoli Korporattivi Vinkolanti.

Emenda 785
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda; jekk fl-
Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar 
l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-
ipproċessar tad-dejta personali, l-
istabbilment ewlieni huwa l-post fejn isiru 
l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-
proċessur, ‘stabbilment ewlieni’ tfisser il-
post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-
Unjoni, u jekk dan ma jkollu ebda 
amministrazzjoni ċentrali fl-Unjoni l-
istabbiliment prinċipali huwa l-post fejn
jitwettqu l-attivitajiet ewlenin ta’
ipproċessar. Fir-rigward ta’ kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika, awtorità 
pubblika, aġenzija jew kwalunkwe korp 
ieħor li jaġixxi kemm bħala kontrollur kif 
ukoll bħala proċessur, ‘stabbilment 
ewlieni’ tfisser il-post fejn huwa 
ddeterminat li għandu l-istabbilment 
prinċipali fil-kapaċità tiegħu ta’
kontrollur;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li jiġi speċifikat aħjar kif għandu jiġi ddeterminat l-istabbiliment prinċipali qiegħed 
jiġi indirizzat b’ din l-emenda.

Emenda 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser il-post,
kif iddeterminat mill-kontrollur tad-dejta 
jew mill-proċessur tad-dejta abbażi tal-
kriterji trasparenti u oġġettivi li ġejjin: il-
post fejn jinsabu l-kwartieri ġenerali 
Ewropej tal-grupp, jew, il-post fejn tinsab 
il-kumpanija fi ħdan il-grupp 
b’responsabbiltajiet tal-protezzjoni tad-
dejta ddelegati, jew, il-post fejn tinsab il-
kumpanija li hija fl-aħjar pożizzjoni 
(f’termini ta’ funzjoni ta’ ġestjoni, 
kapaċità amministrattiva eċċ) li tindirizza 
u tinforza r-regoli kif stabbilit f’dan ir-
Regolament, jew, il-post fejn jittieħdu d-
deċiżjonijiet ewlenin fir-rigward tal-
għanijiet tal-ipproċessar għall-grupp 
reġjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE. Il-kriterji huma użati biex ikun iddeterminat id-DPA xieraq 
għall-BCRs u għalhekk huma ppruvati li jistgħu jiġu implimentati.

Emenda 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda; jekk fl-
Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar 
l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-
ipproċessar tad-dejta personali, l-
istabbilment ewlieni huwa l-post fejn isiru 
l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur fl-Unjoni. Biex jiġu 
ddeterminati l-attivitajiet ta’ pproċessar 
ewlenin, għandhom jiġu meqjusa elementi 
fattwali bħall-post fiżiku fejn jinsabu s-
servers tad-dejta, iċ-ċentralizzazzjoni tal-
attivitajiet ta’ ipproċessar ċentrali, jew l-
influwenza dominanti ta’ stabbilment 
wieħed partikolari. Fir-rigward tal-
proċessur, ‘stabbilment ewlieni’ tfisser il-
post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu fl-
Unjoni;

Or. en

Emenda 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda; jekk fl-
Unjoni ma tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar 
l-għanijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-
ipproċessar tad-dejta personali, l-

(13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, il-post tal-
istabbilment tiegħu fl-Unjoni fejn id-
deċiżjonijiet ewlenin dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali huma meħuda. Fil-każ 
ta’ grupp ta’ impriżi, huwa l-post tal-
istabbilment tal-kumpanija bil-pożizzjoni 
dominanti fuq il-bqija tal-grupp fir-
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istabbilment ewlieni huwa l-post fejn isiru 
l-attivitajiet ta’ pproċessar ewlenin fil-
kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’
kontrollur fl-Unjoni. Fir-rigward tal-
proċessur, ‘stabbilment ewlieni’ tfisser il-
post tal-amministrazzjoni ċentrali tiegħu 
fl-Unjoni;

rigward tal-politika tal-protezzjoni tad-
dejta. Jekk fl-Unjoni ma tittieħed l-ebda 
deċiżjoni dwar l-għanijiet, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
tad-dejta personali, l-istabbilment ewlieni 
huwa l-post fejn isiru l-attivitajiet ta’
pproċessar ewlenin fil-kuntest tal-
attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur fl-
Unjoni. Fir-rigward tal-proċessur, l-istess 
regoli japplikaw. L-awtorità kompetenti 
għandha tiġi infurmata mill-kontrollur u 
mill-proċessur dwar l-għażla ta’
‘stabbiliment prinċipali’;

Or. en

Emenda 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

13) ‘stabbiliment ewlieni’ tfisser fir-
rigward tal-kontrollur, kif ukoll tal-
proċessur, fejn  ikun hemm l-uffiċċju 
rreġistrat fl-Unjoni, bil-kundizzjoni li 
jaqbel mal-post fejn jittieħdu d-
deċiżjonijiet ewlenin tal-istituzzjoni, l-
intrapriża, jew il-grupp, jekk ikun 
kuntrarju għal dan tal-aħħar;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta torbot il-kunċett mal-idea ta’ “deċiżjonijiet importanti f’dak li jirrigwarda l-
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finijiet, il-kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali…”. Dan huwa kriterju 
li min-naħa mhuwiex daqsekk sikur, u min-naħa l-oħra, l-imsejħa “deċiżjonijiet ewlenin”
relatati mal-ipproċessar ta’ dejta personali, sa ċertu punt se jibqgħu dejjem ftit jew wisq 
marbutin maċ-ċentri kritiċi tat-tmexxija għall-impriża, u jkun għalhekk aktar sikur l-użu tal-
kriterju taċ-ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet korporattivi.

Emenda 790
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) ‘awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti’ tfisser l-awtorità ta’
superviżjoni li waħedha għandha tkun 
kompetenti għas-superviżjoni ta’
kontrollur skont l-Artikoli 51(2), 51(3) u 
51(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda minn Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) ‘awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti’ tfisser l-awtorità ta’
superviżjoni li waħedha għandha tkun 
kompetenti għas-superviżjoni ta’
kontrollur skont l-Artikoli 51(2), 51(3) u 
51(4).

Or. en
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Emenda 792
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u tista’ tkun indirizzata minn 
kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni u 
korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-
kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-
kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi minflok il-kontrollur, fir-rigward 
tal-obbligi tal-kontrollur taħt dan ir-
Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentant qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur. Għaldaqstant il-kontrollur jibqa’ l-
entità responsabbli fir-rigward tal-awtorità superviżorja.

Emenda 793
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u tista’ tkun indirizzata minn
kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni u 
korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-
kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-
kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u għandha tkun indirizzata mill-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti u 
korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-
kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-
kontrollur taħt dan ir-Regolament;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meħuda minn Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi u tista’ tkun indirizzata minn 
kwalunkwe awtorità ta’ superviżjoni u 
korpi oħrajn fl-Unjoni minflok il-
kontrollur, fir-rigward tal-obbligi tal-
kontrollur taħt dan ir-Regolament;

(14) ‘rappreżentant’ tfisser kull persuna 
fiżika jew ġuridika stabbilita fl-Unjoni li, 
maħtura b’mod espliċitu mill-kontrollur, 
taġixxi minflok il-kontrollur u għandha 
biss tkun indirizzata mill-awtorità 
superviżorja kompetenti, fir-rigward tal-
obbligi tal-kontrollur taħt dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 795
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) ‘regoli korporattivi vinkolanti’ tfisser 
politiki ta’ protezzjoni tad-dejta personali 
osservati minn kontrollur jew proċessur 
stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tal-
Unjoni għat-trasferimenti jew sett ta’
trasferimenti ta’ dejta personali lil 
kontrollur jew proċessur f’pajjiż terz 
wieħed jew aktar fi grupp ta’ impriżi;

(17) ‘regoli korporattivi vinkolanti’ tfisser 
politiki ta’ protezzjoni tad-dejta personali 
osservati minn kontrollur jew proċessur 
stabbilit fit-territorju ta’ Stat Membru tal-
Unjoni għat-trasferimenti jew sett ta’
trasferimenti ta’ dejta personali lil 
kontrollur jew proċessur f’pajjiż terz 
wieħed jew aktar fi grupp ta’ impriżi fi 
ħdan jew barra mill-Unjoni;

Or. en
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Emenda 796
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) ‘minuri’ tfisser kull persuna taħt l-14-
il sena;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu tal-eta ta’ 18-il sena ma jirriflettix ir-realtà Ewropea fir-rigward tal-liġijiet tal-Istati 
Membri.

Emenda 797
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) ‘minuri’ tfisser kull persuna taħt l-eta
ta’ 18-il sena;

(18) ‘minuri’ tfisser kull persuna taħt l-età
ta’ 13-il sena;

Or. en

Emenda 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) ‘minuri’ tfisser kull persuna taħt l-età 
ta’ 18-il sena;

(18) ‘minuri’ tfisser kull persuna taħt l-età 
ta’ 13-il sena;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni toħloq żewġ definizzjonijiet ta’ età distinti fi strument regolatorju uniku 
mingħajr spjegazzjoni ċara dwar ir-rekwiżiti u ċ-ċirkostanzi applikati għal kull grupp ta’ età. 
Għandu jkun hemm restrizzjoni unika u ċara li ma tippermettix l-ipproċessar ta’ dejta 
personali għal kull minn għandu età ta’ anqas minn 13-il sena mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-
ġenituri, irrispettivament mis-settur li fih isir dak l-ipproċessar.

Emenda 799
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) ‘minuri’ tfisser kull persuna taħt l-età 
ta’ 18-il sena;

(18) ‘minuri’ tfisser kull persuna taħt l-età 
ta’ 18-il sena;

Or. en

Emenda 800
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18a) “istituzzjonijiet tal-arkivji” :  
awtoritajiet pubbliċi, servizzi pubbliċi jew 
persuni ġuridiċi, li hekk kif jimxu mal-liġi 
tal-Unjoni jew mal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat, il-missjoni 
prinċipali jew l-obbligazzjoni legali 
tagħhom hi li jiġbru, jaħżnu, 
jikklassifikaw, jikkomunikaw u 
jenfasizzaw l-arkivji għall-interess 
ġenerali speċjalment għall-ġustifikazzjoni 
tad-drittijiet ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
ta’ dritt pubbliku jew privat, jew għal 
skopijiet storiċi, xjentifiċi jew ta’
statistika;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ġie  propost li tiżdied definizzjoni tal-istituzzjonijiet tal-arkivji, li jgwadu minn sistema 
derogatorja, ladarba jiġi kkunsidrat ir-rwol tagħhom fil-protezzjoni tal-memorja individwali 
u kollettiva. 

Emenda 801
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) ‘awtorità ta’ superviżjoni’ tfisser 
awtorità pubblika stabbilita minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 46.

(19) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Emenda 802
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) ‘awtorità ta’ superviżjoni’ tfisser 
awtorità pubblika stabbilita minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 46.

(19) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Taffettwa biss il-verżjoni Ġermaniża

Emenda 803
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) ‘kriminalità finanzjarja’ tfisser reati 
kriminali marbuta mal-kriminalità 
organizzata, ir-rikattar organizzat, it-
terroriżmu, il-finanzjament tat-terroristi, 
it-traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu 
ta’ migranti, l-isfruttament sesswali, it-
traffikar fi drogi narkotiċi u sustanzi 
psikotropiċi, it-traffikar illegali tal-armi, 
it-traffikar ta’ oġġetti misruqa, il-
korruzzjoni, it-tixħim, il-frodi, l-
iffalsifikar tal-flus, l-iffalsifikar u l-
piraterija tal-prodotti, reati ambjentali, il-
ħtif ta’ persuni, iż-żamma illegali ta’
persuni u t-teħid ta’ ostaġġi, is-serq, il-
kuntrabandu, reati relatati mat-
tassazzjoni, l-estorsjoni, il-falsifikazzjoni, 
il-piraterija, in-negozjar permezz ta’
abbuż minn informazzjoni privileġġata u 
l-manipulazzjoni tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 804
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) ‘uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta’
tfisser persuna fiżika jew ġuridika jew tim 
ta’ professjonisti, bl-esperjenza 
professjonali neċessarja u bil-kompetenzi 
meħtieġa biex iwettqu d-dmirijiet li 
jemanaw minn u li huma enfasizzati f’dan 
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ir-Regolament, li huma impjegati jew 
maħtura mill-kontrollur jew mill-
proċessur.

Or. en

Emenda 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) ‘kriminalità finanzjarja’ tfisser reati 
kriminali marbuta mal-kriminalità 
organizzata, ir-rikattar organizzat, it-
terroriżmu, il-finanzjament tat-terroristi, 
it-traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu 
ta’ migranti, l-isfruttament sesswali, it-
traffikar fi drogi narkotiċi u sustanzi 
psikotropiċi, it-traffikar illegali tal-armi, 
it-traffikar ta’ oġġetti misruqa, il-
korruzzjoni, it-tixħim, il-frodi, l-
iffalsifikar tal-flus, l-iffalsifikar u l-
piraterija tal-prodotti, reati ambjentali, il-
ħtif ta’ persuni, iż-żamma illegali ta’
persuni u t-teħid ta’ ostaġġi, is-serq, il-
kuntrabandu, reati relatati mat-
tassazzjoni, l-estorsjoni, il-falsifikazzjoni, 
il-piraterija, in-negozjar permezz ta’
abbuż minn informazzjoni privileġġata u 
l-manipulazzjoni tas-suq.

Or. en

Emenda 806
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) ‘servizz cloud’ tfisser il-provvista 
lill-pubbliku ta’ servizzi ta’ ipproċessar 
jew ta’ ħażna tad-dejta bl-użu ta’ riżorsi 
kondiviżi mill-bogħod permezz ta’ netwerk 
ta’ komunikazzjoni elettronika;

Or. en

Emenda 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) “Imblukkar” l-immarkar ta’ dejta 
personali maħżuna, sabiex l-ipproċessar 
ulterjuri tagħha jkun illimitat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward, fost oħrajn, għall-emendi fl-Artikoli 17 u 19, id-definizzjoni tat-terminu hija 
meħtieġa.

Emenda 808
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) “Anonimimizzazzjoni” hija l-
modifikazzjoni ta’ dejta personali b’tali 
mod li l-informazzjoni kollha relatata ma’
persuna ma tistax tiġi assenjata aktar ma’
persuna fiżika identifikata jew 
identifikabbli jew hi possibbli biss wara 
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investiment sproporzjonat ta’ ħin, spejjeż 
u xogħol.

Or. de

Emenda 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) «statistika uffiċjali»: l-
informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva, 
aggregata u rappreżentattiva, li 
tikkaratterizza fenomenu kollettiv 
f’popolazzjoni partikolari;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-esklużjoni totali li nżommu għall-istatistika uffiċjali u l-listi elettorali, bl-iskop li 
jiġi stabbilit b’mod xieraq il-kontenut u l-firxa tagħhom, huwa neċessarju l-użu taż-żewġ 
definizzjonijiet tal-istatistika uffiċjali u l-listi elettorali.

Emenda 810
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) “Tħassir” huwa t-tħassir ta’ dejta 
personali maħżuna;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni hija meħtieġa minħabba l-Artikolu 17.
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Emenda 811
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) “Psewdonomizzazzjoni” hija s-
sostituzzjoni tal-isem u karatteristiċi 
oħrajn li jidentifikaw ma’ referenza, 
sabiex tiġi eskluża l-identifikazzjoni tal-
persuna jew tkun sostanzjalment 
ikkumplikata;

Or. de

Emenda 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) «listi elettorali»: l-informazzjoni 
tad-dejta ta’ natura personali u l-post tar-
residenza tal-persuni intitolati għall-vot;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-esklużjoni totali li nżommu għall-istatistika uffiċjali u l-listi elettorali, bl-iskop li 
jiġi stabbilit b’mod xieraq il-kontenut u l-firxa tagħhom, huwa neċessarju l-użu taż-żewġ 
definizzjonijiet tal-istatistika uffiċjali u l-listi elettorali.

Emenda 813
Ewald Stadler
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) “Parti Terza” hija l-persuna fiżika 
jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija 
jew kwalunkwe korp ieħor, minbarra s-
suġġett tad-dejta, il-kontrollur, il-
proċessur tad-dejta u dawk il-persuni li 
taħt ir-responsabbiltà diretta tal-
kontrollur jew tal-proċessur tad-dejta 
huma awtorizzati biex jipproċessaw id-
dejta;

Or. de

Emenda 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 19c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) «servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni»: dawk ipprovduti fuq talba 
tal-individwu, mill-bogħod u b’mezz 
elettroniku, fis-sens tas-servizz mibgħut 
mis-sors u li jasal fid-destinazzjoni 
permezz ta’ tagħmir elettroniku għall-
ipproċessar, inkluża l-kompressjoni 
diġitali, u l-ħżin tad-dejta, u li tiġi 
trażmessa, imwassla u rċevuta, permezz 
ta’ fili, radju, mezzi ottiċi jew kwalunkwe 
mezz elettromanjetiku ieħor.

Or. es

Ġustifikazzjoni

hemm bżonn definizzjoni ta’ “servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni”, bil-għan li tippermetti l-
applikazzjoni korretta u sikura tad-dispożizzjoni tal-Art. 8.1.
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Emenda 815
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-dejta personali għandha tkun: Id-dejta personali għandha tkun:

Or. en

Emenda 816
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ipproċessata legalment, ġustament u
b’mod trasparenti fir-rigward tas-suġġett 
tad-dejta;

(a) ipproċessata legalment, b’mod
proporzjonat u trasparenti fir-rigward tas-
suġġett tad-dejta;

Or. en

Emenda 817
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ipproċessata legalment, ġustament u 
b’mod trasparenti fir-rigward tas-suġġett 
tad-dejta;

(a) ipproċessata legalment, ġustament u 
b’mod trasparenti;

Or. de
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Emenda 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miġbura għal għanijiet speċifikati, 
espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata 
ulterjorment b’mod inkompatibbli ma’
dawk l-għanijiet;

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

Or. en

Emenda 819
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – 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 ipproċessata 
ulterjorment b’mod li ma jkunx 
kompatibbli ma’ dawk il-finijiet, fejn l-
għan tal-ipproċessar ulterjuri mhuwiex 
kompatibbli ma’ dak li għalih inġabret id-
dejta personali, l-ipproċessar għandu 
jkollu bażi legali tal-inqas f’waħda mir-
raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 6(1)(a) 
sa (f), u għandu jirrispetta d-
dispożizzjonijiet l-oħra kollha ta’ dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 820
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miġbura għal għanijiet speċifikati,
espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata 
ulterjorment b’mod inkompatibbli ma’
dawk l-għanijiet;

(b) miġbura għal għanijiet speċifikati, ċari
u leġittimi u mhux ipproċessata 
ulterjorment b’mod inkompatibbli ma’
dawk l-għanijiet;

Or. en

Emenda 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – 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 ipproċessata 
ulterjorment b’mod li ma jkunx 
kompatibbli ma’ dawk il-finijiet; l-
ipproċessar ulterjuri tad-dejta għal 
skopijiet ta’ saħħa, statistika, jew xjenza 
m’għandux jiġi kkunsidrat bħala 
inkompatibbli soġġett għall-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 81 jew 
tal-Artikolu 83 skont kif xieraq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miġbura għal għanijiet speċifikati, 
espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata 
ulterjorment b’mod inkompatibbli ma’
dawk l-għanijiet;

(b) miġbura għal għanijiet speċifikati, 
espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata 
ulterjorment b’mod inkompatibbli ma’
dawk l-għanijiet u pproċessata b’mod li hu 
proporzjonat ma’ dak l-għan (limitazzjoni 
tal-iskop);

Or. en

Emenda 823
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – 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 ipproċessata 
ulterjorment b’mod li ma jkunx 
kompatibbli ma’ dawk il-finijiet; l-
ipproċessar ulterjuri li jsir mill-
istituzzjonijiet tal-arkivji f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri jitqies 
li huwa skont u soġġett mal-Artikolu 
83a);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ġie propost li jiġi kklarifikat il-qasam tal-miżuri li jiġi applikat speċjalment għall-arkivji, 
ladarba tiġi kkunsidrata l-ispeċifiċità tagħhom, billi jitqies b’mod speċjali l-ipproċessar 
magħmul mill-istituzzjonijiet tal-arkivji, f’konformità mad-drittijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri

Emenda 824
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 826
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) adegwata, rilevanti u limitata għall-
minimu meħtieġ fir-rigward tal-għanijiet li 
għalihom tkun ipproċessata; din għandha 
tkun ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-

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

Or. de

Emenda 827
Salvatore Iacolino

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar tad-dejta għandu jsir b’mod proporzjonat u li jippermetti lill-kontrollur jew il-
proċessur sabiex jagħmlu l-attività tagħhom bis-sħiħ.

Emenda 828
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 831
Ewald Stadler
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 832
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 833
Jan Mulder
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu wkoll ikun possibbli li d-dejta personali tinħażen għal perjodi itwal għal raġunijiet 
ta’ saħħa skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 81 biex jiġi żgurat li d-dejta xierqa tkun 
disponibbli sabiex tingħata l-iktar kura xierqa lis-suġġett tad-dejta.

Emenda 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 836
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal 
mhux aktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet 
li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali; id-dejta personali tista’ tinħażen 
għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi 
pproċessata unikament għal għanijiet ta’

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

unikament għal għanijiet ta’ riċerka 
storika, xjentifika jew ta’ statistika skont ir-
regoli u l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 83 u 
jekk titwettaq reviżjoni perjodika biex tiġi 
vvalutata l-ħtieġa li titkompla l-ħażna;

Or. en

Emenda 837
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – 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 ; id-dejta personali tista’
tinħażen għal perjodi itwal sakemm id-
dejta tiġi pproċessata unikament għal 
għanijiet ta’ riċerka storika, xjentifika jew 
ta’ statistika skont ir-regoli u l-
kundizzjonijiet tal-Artikolu 83 u jekk 
titwettaq reviżjoni perjodika biex tiġi 
vvalutata l-ħtieġa li titkompla l-ħażna;

(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, mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 83;

Or. es

Emenda 839
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(e) miżmuma b’mod li tippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal 
mhux iktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet 
li għalihom tiġi pproċessata d-dejta 
personali; id-dejta personali tista’ tinħażen 
għal perjodi itwal sakemm id-dejta tiġi 
pproċessata unikament għal għanijiet ta’
riċerka storika, xjentifika, jew ta’ statistika 
skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet tal-
Artikolu 83 u sakemm jidher li ż-żamma 
tal-ħażna mhijiex iktar meħtieġa; id-dejta 
personali tista’ tinħażen għal perjodi itwal 
meta tkun ipproċessata mill-istituzzjonijiet 
tal-arkivji f’konformità mal-leġiżlazzjoni 
tal-Istati Membri, skont il-kundizzjonijiet 
tal-Artikolu 83a;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ġie propost li jiġi kklarifikat il-qasam tal-miżuri li jiġi applikat speċjalment għall-arkivji, 
ladarba tiġi kkunsidrata l-ispeċifiċità tagħhom f’dan il-każ fir-rigward tad-dewmien tal-
ħażna, billi jitqies b’mod speċjali l-ipproċessar magħmul mill-istituzzjonijiet tal-arkivji, 
f’konformità mad-drittijiet nazzjonali tal-Istati Membri

Emenda 840
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 841
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) protetta mill-ipproċessar mhux 
awtorizzat jew illegali u kontra it-telf, il-
qerda jew il-ħsara aċċidentali, bl-użu ta’
miżuri tekniċi jew organizzativi xierqa;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa prinċipju ulterjuri utli.

Emenda 842
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) tingħata salvagwardji xierqa meta 
pproċessata barra miż-ŻEE. Tali 
pproċessar jibqa’ r-responsabbiltà tal-
kontrollur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa prinċipju ulterjuri utli.

Emenda 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u 
juri għal kull operazzjoni ta’ pproċessar 
il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’
dan ir-Regolament.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
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tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Emenda 844
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u 
juri għal kull operazzjoni ta’ ipproċessar 
il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament.

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jkun jista’
jiżgura u juri għall-operazzjonijiet ta’
pproċessar tiegħu l-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-proċessur tal-kontrollur li juri l-konformità meta mitlub 
biex jagħmel hekk.

Emenda 845
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u 
juri għal kull operazzjoni ta’ pproċessar 
il-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament.

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u, 
jekk ikun meħtieġ li jagħmel dan, juri l-
konformità tal-ipproċessar tal-kontrollur
mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament lill-awtorità superviżorja li 
jkollha l-kompetenza skont l-Artikolu 
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51(2).

Or. en

Emenda 846
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u 
juri għal kull operazzjoni ta’ pproċessar il-
konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament.

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u
jkun jista’ juri għal kull operazzjoni ta’
pproċessar il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 847
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura u 
juri għal kull operazzjoni ta’ pproċessar il-
konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament.

(f) ipproċessata taħt ir-responsabbiltà u l-
obbligu tal-kontrollur, li għandu jiżgura 
għal kull operazzjoni ta’ pproċessar il-
konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. de

Emenda 848
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) dejta personali għandha tkun 
ipproċessata biss jekk, u sakemm, l-
għanijiet ma setgħux jintlaħqu bl-
ipproċessar ta’ informazzjoni li ma 
tinvolvix dejta personali, pereżempju dejta 
li tkun psewdonimizzata jew 
anonimimizzata. 

Or. de

Emenda 849
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ipproċessar tad-dejta personali
għandu jiġi organizzat u mwettaq b’tali 
mod li jiżgura l-konformità mal-prinċipji 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 850
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Fir-rigward tal-kuntest

Il-kontrolluri, f’kooperazzjoni mal-
proċessuri, għandhom jimplimentaw 
miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi 
xierqa fir-rigward tal-kuntest tal-
ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari 
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fejn:
(a) l-ipproċessar tad-dejta personali jsir 
fil-kuntest tat-twettiq tal-prodott u tas-
servizz;
(b) l-ipproċessar tad-dejta personali 
jitwettaq biss fil-kuntest tal-prevenzjoni 
tal-frodi jew ikun strettament meħtieġ 
biex jiżgura s-sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni u tas-sigurtà tas-servizzi 
relatati;
(c) l-ipproċessar tad-dejta personali 
jitwettaq fil-kuntest tal-obbligi ta’ infurzar 
legali, regolatorju jew tal-liġi li l-
kontrollur huwa suġġett għaliha fl-
Unjoni;
(d) l-ipproċessar tad-dejta personali 
jitwettaq fil-kuntest ta’ operazzjonijiet ta’
ipproċessar interni bħall-kontabilità u l-
kontroll jew it-trasferimenti tad-dejta bejn 
negozju u ieħor;
(e) l-ipproċessar tad-dejta personali 
jitwettaq fil-kuntest tal-espressjoni 
ġurnalistika, artistika jew letterarja;
(f) l-ipproċessar tad-dejta personali 
jitwettaq fil-kuntest tar-riċerka storika, 
statistika u xjentifika;
(g) l-ipproċessar tad-dejta personali 
jitwettaq fil-kuntest tal-impjieg.
(h) l-ipproċessar tad-dejta personali 
jitwettaq fil-kuntest tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess dejta personali jista’ ikollha sinifikat differenti skont il-kuntest u r-riskji 
rrappreżentati mill-ipproċessar tagħha. It-telf ta’ indirizz ta’ suġġett tad-dejta jista’ jkollu 
implikazzjonijiet differenti meta jintilef minn bejjiegħ bl-imnut li jkun żamm l-indirizz għal 
skopijiet ta’ trasport bil-baħar jew meta jintilef minn speċjalista tal-kanċer li jkun żamm l-
indirizz għal skopijiet ta’ fatturar.
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Emenda 851
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Fir-rigward tar-riskju

Il-kontrolluri għandhom jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa u l-
proċeduri fir-rigward tar-riskji 
rrappreżentati mill-ipproċessar tad-dejta, 
b’mod partikolari fejn:
(a) dejta personali ta’ aktar minn 5000 
suġġett tad-dejta tiġi pproċessata matul 
kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar 
konsekuttivi;
(b) il-kategoriji speċjali tad-dejta kif 
stabbiliti fl-Artikolu 9.1 huma 
pproċessati;
(c) tiġi pproċessata d-dejta personali tal-
minuri;
(d) id-dejta li tiġi pproċessata mhijiex 
dejta psewdonimizzata biss;
(e) l-operazzjonijiet ta’ ipproċessar f’każ 
ta’ ksur jista’ jkollhom effett negattiv fuq 
id-dejta personali jew fuq il-privatezza tas-
suġġett tad-dejta u jwasslu għal serq tal-
identità, ħsara finanzjarja jew fiżika jew 
umiljazzjoni jew ħsara sinifikanti lir-
reputazzjoni;
(f) l-evalwazzjoni sistematika u estensiva 
tiġi mwettqa kif imsemmi fl-Artikolu 4, 
paragrafu 1, punt 2d (ġdid);
(g) l-informazzjoni dwar il-ħajja sesswali, 
is-saħħa, ir-razza jew l-oriġini etnika jew 
dwar l-għoti tal-kura tas-saħħa, ir-riċerki 
epidemjoloġiċi, jew l-istħarriġ ta’ mard 
mentali jew infettiv huma ppoċessati u 
fejn id-dejta hija pproċessata għat-teħid 
ta’ miżuri jew deċiżjonijiet fir-rigward ta’
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individwi speċifiċi fuq skala kbira;
(h) iż-żoni aċċessibbli għall-pubbliku jiġu 
mmonitorjati, b’mod speċjali meta jintuża 
apparat ottiku-elettroniku (sorveljanza 
bil-vidjo) fuq skala kbira;
(i) dejta personali hija ipproċessata 
f’sistemi ta’ arkivjar fuq skala kbira dwar 
dejta ġenetika jew dejta bijometrika;
(j) l-operazzjonijiet ta’ pproċessar jeħtieġu 
l-konsultazzjoni mal-awtorità ta’
superviżjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 34(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess dejta personali jista’ ikollha sinifikat differenti skont il-kuntest u r-riskji 
rrappreżentati mill-ipproċessar tagħha. It-telf ta’ indirizz ta’ suġġett tad-dejta jista’ ikollu 
implikazzjonijiet differenti meta jintilef minn bejjiegħ bl-imnut li jkun żamm l-indirizz għal 
skopijiet ta’ trasport bil-baħar jew meta jintilef minn speċjalista tal-kanċer li jkun żamm l-
indirizz għal skopijiet ta’ fattura.

Emenda 852
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5c
Ipproċessar li ma jippermettix l-

identifikazzjoni diretta
1. Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix lill-kontrollur 
jidentifika persuna fiżika direttament, il-
kontrollur m’għandux ikun obbligat li 
jakkwista informazzjoni addizzjonali 
sabiex jidentifika direttament is-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.
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2. Meta kontrollur tad-dejta ma jkunx 
jista’ jikkonforma ma’ dispożizzjoni ta’
dan ir-Regolament minħabba li d-dejta 
pproċessata mill-kontrollur ma 
tippermettix li l-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika b’mod dirett, il-kontrollur 
mhux se jkun obbligat li jikkonforma ma’
dik id-dispożizzjoni partikolari ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 10 ġie mressaq hawn u speċifikat ulterjorment biex jiġi promoss, eż., l-ipproċessar 
tad-dejta psewdonimizzata.

Emenda 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu 
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu 
għal għan speċifiku wieħed jew aktar;

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu 
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu 
għal għan speċifiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-dejta għandu jkun jaf u jifhem dak li għalih qiegħed jagħti l-kunsens tiegħu. Il-
kunsens għandu jingħata biss għal skop wieħed speċifiku.

Emenda 854
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu 
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu 
għal għan speċifiku wieħed jew aktar;

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens
espliċitu u infurmat tiegħu għall-
ipproċessar tad-dejta personali tiegħu għal 
għan speċifiku wieħed jew aktar;

Or. en

Emenda 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu 
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu 
għal għan speċifiku wieħed jew aktar;

(a) is-suġġett tad-dejta ta l-kunsens tiegħu 
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu 
għal għan speċifiku wieħed jew aktar, fil-
forma msemmija fl-Artikolu 7;

Or. en

Emenda 856
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tad-
dejta huwa parti jew sabiex jittieħdu passi 
fuq talba tas-suġġett tad-dejta qabel ma 
jidħol f’kuntratt;

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq jew l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt jew 
ta’ ftehimiet kollettivi u ftehimiet tal-
intrapriżi, kuntratt li għalih is-suġġett tad-
dejta huwa parti jew sabiex jittieħdu passi 
fuq talba tas-suġġett tad-dejta qabel ma 
jidħol f’kuntratt;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ftehimiet kollettivi fil-Ġermanja huma ekwivalenti għal kuntratti tal-liġi tal-istat u b’hekk 
jistgħu wkoll ikunu l-bażi għall-ipproċessar leġittimu tad-dejta.

Emenda 857
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali jew 
kuntrattwali ibbażat fl-Unjoni jew fil-liġi 
nazzjonali ta’ Stat Membru, regola 
regolatorja, gwida, kodiċi ta’ prattika tal-
industrija, fil-qasam domestiku jew dak 
internazzjonali jew għall-permess ta’
rekwiżit superviżorju jew għal regola
legali differenti li għalih huwa soġġett il-
kontrollur u li jinkludu r-rekwiżiti tal-
awtoritajiet superviżorji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud parzjalment minn Opinjoni tal-ITRE. Id-dispożizzjoni għandha tiżgura li jiġi inkluż 
regolament finanzjarju domestiku, jew li jiġu inklużi kodiċijiet ta’ kondotta.

Emenda 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar jiġi mwettaq biss fil-
kuntest imsemmi fl-Artikolu 5a(2), (3) jew 
(6) skont l-Artikolu 83;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu qiegħed jiġi emendat fir-rigward tal-kuntest u tal-prinċipji tar-riskju skont l-
Artikoli 5a (ġdid) u 5b (ġdid).

Emenda 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali, regola 
regolatorja, gwida, kodiċi ta’ prattika tal-
industrija, fil-qasam domestiku jew dak 
internazzjonali li għalihom huwa soġġett 
il-kontrollur inklużi ir-rekwiżiti tal-
awtoritajiet superviżorji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni għandha tiżgura li jiġi inkluż regolament finanzjarju domestiku jew li jiġu 
inklużi kodiċijiet ta’ kondotta.

Emenda 860
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalih 
huwa soġġett il-kontrollur jew grupp ta’
impriżi li tiegħu huwa membru l-
kontrollur jew kwalunkwe membru ieħor;
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Or. en

Emenda 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-
eżerċizzju tad-dritt jew tal-konformità ma’
obbligazzjoni legali li għaliha l-kontrollur
huwa suġġett;

Or. en

Emenda 862
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali jew regola 
regolatorja jew kodiċi ta’ prattika tal-
industrija, fil-qasam domestiku jew dak 
internazzjonali li għalihom huwa soġġett 
il-kontrollur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mar-rekwiżiti finanzjarji u ma’ rekwiżiti finanzjarji oħra għandha tkun raġuni 
leġittima għall-ipproċessar tad-dejta.

Amendment 863
Monika Hohlmeier
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali taħt il-liġi 
tal-UE jew il-liġi ta’ Stat Membru li għalih 
huwa soġġett il-kontrollur;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi mal-formulazzjoni attwali tal-Artikolu 7 punt c tad-Direttiva 95/46/KE 
kif ukoll mal-formulazzjoni tal-lingwa Ingliża (“legal obligation”). Il-limitazzjoni tal-obbligi 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali għal-“liġijiet” hija ristrettiva wisq. L-emenda hija 
meħtieġa, sabiex tikkjarifika, li dan it-tip ta’ obbligu jista’ jirriżulta miż-żewġ 
ġurisdizzjonijiet.

Emenda 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalihom 
huma soġġetti l-kontrullur; il-grupp ta’
kumpaniji li l-kontrullur huwa membru 
fih jew kwalunkwe membru ieħor tal-
grupp;

Or. fr

Emenda 865
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall- (c) Liġi jew xi tip ta’ Regolament ieħor, li 
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konformità ma’ obbligu legali li għalih 
huwa soġġett il-kontrollur;

għaliha huwa soġġett il-kontrollur, tordna 
l-ipproċessar jew tippermettih;

Or. de

Emenda 866
Salvatore Iacolino

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
konformità ma’ obbligu legali li għalih 
huwa soġġett il-kontrollur, li jinkludi l-
attivitajiet li jsiru minħabba raġunijiet ta’
sigurtà jew ta’ prevenzjoni u skoperta ta’
reati;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda qed jiġi stabbilit b’mod espliċitu l-bżonn li jiġu inklużi wkoll fl-
ipproċessar tad-dejta dawk il-miżuri ta’ sigurtà u ta’ prevenzjoni ta’ attivitajiet kriminali.

Emenda 867
Axel Voss

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-ipproċessar tad-dejta meħtieġ 
sabiex jiżgura s-sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE.
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Emenda 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-ipproċessar tad-dejta meħtieġ 
sabiex jiżgura s-sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tinkorpora fit-test is-salvagwardji stabbiliti fil-Premessa 39 billi tikkjarifika 
f’artikolu li jorbot legalment li l-ipproċessar tad-dejta għall-finijiet tas-sigurtà tan-netwerk u 
tal-informazzjoni huwa meqjus bħala pproċessar legali.

Emenda 869
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali mogħtija lill-kontrollur jew lill-
parti terza li lilha qiegħda tiġi trasferita d-
dejta;

Or. en

Emenda 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali mogħtija lill-kontrollur jew lill-
parti terza li lilha qiegħda tiġi ttrasferita 
d-dejta;

Or. en

Emenda 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità 
uffiċjali mogħtija lill-kontrollur jew lill-
parti terza li lilha qiegħda tiġi ttrasferita 
d-dejta;

Or. en

Emenda 872
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi 
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 

imħassar
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tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-
protezzjoni tad-dejta personali, b’mod 
partikolari meta s-suġġett tad-dejta jkun 
minuri. Dan m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt f tal-paragrafu 1 jiġi sostitwit minn gwida ħafna aktar dettaljata dwar "interess 
leġittimu" fil-paragrafi l-ġodda 1a, 1b u 1c. Ara l-emendi relatati li saru fl-Artikoli 6(1a), 
(1b) u (1c). L-emendi jagħtu gwida aktar ċara u jipprovdu ċertezza legali għall-ipproċessar 
tad-dejta abbażi tal-interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta. L-att delegat relatat fl-
Artikolu 6(5) ġie mħassar, peress li jkun affettwa l-essenza tal-liġi.

Emenda 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-
protezzjoni tad-dejta personali, b’mod 
partikolari meta s-suġġett tad-dejta jkun 
minuri. Dan m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-parti terza jew partijiet 
terzi li lilhom tiġi żvelata d-dejta u tal-
aspettattivi leġittimi tas-suġġett tad-dejta 
ibbażati fuq ir-relazzjoni tiegħu jew 
tagħha mal-kontrollur, filwaqt li jitqiesu
l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet tal-
intrapriża tal-kontrollur kif ukoll l-
interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet
fundamentali tas-suġġett tad-dejta li 
jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta personali, 
b’mod partikolari meta s-suġġett tad-dejta 
jkun minuri. Dan m’għandux japplika 
għall-ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għall-interess leġittimu li jipprovdu bażi legali għall-ipproċessar, il-kontrolluri għandhom 
jikkunsidraw l-aspettattivi leġittimi tas-suġġett tad-dejta filwaqt li s-suġġetti tad-dejta 
għandhom jagħrfu d-drittijiet u l-libertajiet tal-intrapriża tal-kontrollur.

Emenda 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi 
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-
protezzjoni tad-dejta personali, b’mod 
partikolari meta s-suġġett tad-dejta jkun 
minuri. Dan m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-parti terza jew partijiet 
terzi li lilhom tiġi żvelata u tal-aspettattivi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta ibbażati fuq 
ir-relazzjoni tiegħu jew tagħha mal-
kontrollur, li jieħdu kont tal-interessi jew 
id-drittijiet u l-libertajiet tal-intrapriża tal-
kontrollur kif ukoll mill-interessi jew mid-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minuri. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar tad-dejta għall-interessi leġittimi tal-partijiet terzi għandha tibqa’ possibbli, kif 
stabbilit fid-Direttiva 95/46/KE. L-użu, pereżempju, ta’ indirizzi ta’ partijiet terzi, huwa 
partikolarment importanti sabiex jintlaħqu klijenti ġodda.

Emenda 875
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-
protezzjoni tad-dejta personali, b’mod 
partikolari meta s-suġġett tad-dejta jkun 
minuri. Dan m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(f) il-punti (a) sa (e) ma japplikawx, iżda
l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-għanijiet 
tal-interessi leġittimi predominanti segwiti 
minn kontrollur u dawn l-interessi jegħlbu
l-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta ta’ “interessi leġittimi” hija vaga fiha nnifisha. L-interessi prevalenti 
għandhom ikunu ġustifikazzjoni sekondarja għall-ipproċessar jekk ebda waħda mill-
ġustifikazzjonijet l-oħra ma tapplika.

Emenda 876
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minuri. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur bħall-iskoperta jew il-
prevenzjoni ta’ reati, frodi, telf jew ħsara 
jew l-ilħiq tal-aspettattivi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta fl-għoti effiċjenti tas-
servizz, ħlief meta dawn l-interessi huma 
megħluba mill-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta li jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta 
personali, b’mod partikolari meta s-suġġett 
tad-dejta jkun minuri. Dan m’għandux 
japplika għall-ipproċessar li jsir minn 
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jenfasizza fergħa ta’ interessi leġittimi partikolarment b’saħħitha u jintroduċi il-kunċett 
tal-aspettattivi leġittimi.

Emenda 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi 
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali
tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-
protezzjoni tad-dejta personali, b’mod 
partikolari meta s-suġġett tad-dejta jkun
minuri. Dan m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(f) mingħajr preġudizzju għall-interessi 
jew għad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġetti tad-dejta li 
jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta personali, 
b’mod partikolari fejn is-suġġett tad-dejta
huwa minuri, l-ipproċessar huwa 
neċessarju għal skopijiet ta’ interessi 
leġittimi segwiti minn kontrollur, b’mod 
partikolari:

- il-promozzjoni kummerċjali diretta għas-
servizzi tiegħu stess u għal prodotti u 
servizzi simili, 
- l-infurzar tat-talbiet tal-kontrollur jew 
ta’ parti terza li f’isimha jkun qiegħed 
jaġixxi l-kontrollur fir-rigward tas-suġġett 
tad-dejta, jew għall-prevenzjoni jew l-
imminimizzar tal-ħsara mis-suġġett tad-
dejta lill-kontrollur
Dan m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Emenda 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
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Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minuri. Dan
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn, jew f’isem kontrollur jew proċessur,
jew minn parti terza jew partijiet li fl-
interess tagħhom qiegħda tiġi pproċessata 
d-dejta, inklużi għas-sigurtà tal-
ipproċessar, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, bħal fil-każ tal-
ipproċessar tad-dejta dwar minuri. L-
interess jew id-drittijiet fundamentali u l-
libertajiet tas-suġġett tad-dejta
m’għandhomx jegħlbu l-ipproċessar li jsir
mill-awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud minn Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 879
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
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s-suġġett tad-dejta jkun minuri. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

s-suġġett tad-dejta jkun minuri. L-interess 
leġittimu bħala bażi legali għall-
ipproċessar jista’ jiġi applikat biss b’mod 
restrittiv, sal-punt li jkun strettament 
neċessarju għall-finijiet tal-interess 
leġittimu, u meta ebda bażi legali oħra 
hija disponibbli għall-iskop speċifiku. Il-
kontrollur tad-dejta f’dak il-każ għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta 
espliċitament u separatament. Il-
kontrollur għandu jippubblika wkoll ir-
raġunijiet għaliex jemmen li l-interessi 
tiegħu jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 880
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minuri. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur jew kontrolluri jew mill-
parti terza jew partijiet terzi li lilhom tiġi
żvelata d-dejta, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minuri.

Or. en

Emenda 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi 
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-
protezzjoni tad-dejta personali, b’mod 
partikolari meta s-suġġett tad-dejta jkun 
minuri. Dan m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

(f) Jekk ma tkun tapplika l-ebda waħda 
mir-raġunijiet legali għall-ipproċessar 
tad-dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1, l-ipproċessar tad-dejta 
personali għandu jkun legali jekk u sal-
punt li huwa meħtieġ u proporzjonat
għall-għanijiet tal-interessi leġittimi
definiti b’mod ċar segwiti mill-kontrollur, 
ħlief fejn dawn l-interessi jingħelbu mill-
interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġ 
il-protezzjoni tad-dejta personali. Il-
kontrollur tad-dejta f’dak il-każ għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar l-
ipproċessar tad-dejta espliċitament u 
separatament, u jinfurmah dwar il-
possibilità li tinstab soluzzjoni permezz 
tal-awtorità superviżorja. Il-kontrollur 
għandu jippubblika wkoll ir-raġunijiet 
għaliex jemmen li l-interessi tiegħu 
jissuperaw l-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta. Dan il-paragrafu m’għandux 
japplika għall-ipproċessar li jsir minn 
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. en

Emenda 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, jew minn parti terza li d-
dejta tiġi żvelata lilha, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi jew 
id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
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tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta ijkun minorenni.Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minorenni. Dan
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan jista’ jipprovdi aktar ċarezza tar-regola u jevita nuqqas ta’ ftehim jew dubji ġenerali.

Emenda 883
Salvatore Iacolino

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew mid-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta jkun minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, jew mill-proċessur jew 
mill-parti terza li tkun destinatarja tad-
dejta mingħajr ma jkollha l-iskop ta’
divulgazzjoni, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew mid-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta ikun minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-legalità tal-ipproċessar għandha tiġi estiża wkoll għall-proċessur jew għall-partijiet terzi li 
jkunu destinatarji tad-dejta mingħajr ma jkollhom l-iskop li jiddivulgawha, biex b’hekk 
jingħaqdu d-drittijiet tal-partijiet interessati mal-eżiġenzi ta’ sigurtà tal-fornituri ta’ dawn is-
servizzi.

Emenda 884
Ewald Stadler



PE506.145v01-00 160/160 AM\928599MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali, b’mod partikolari meta 
s-suġġett tad-dejta ikun minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur jew parti terza 
awtorizzata, ħlief meta dawn l-interessi 
huma megħluba mill-interessi jew id-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tas-
suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-protezzjoni 
tad-dejta personali. Dan m’għandux 
japplika għall-ipproċessar li jsir minn 
awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti 
tagħhom.

Or. de

Emenda 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta dawn l-
interessi huma megħluba mill-interessi 
jew id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali
tas-suġġett tad-dejta li jeħtieġu l-
protezzjoni tad-dejta personali, b’mod 
partikolari meta s-suġġett tad-dejta jkun 
minorenni. Dan ma japplikax għall-
ipproċessar li jsir mill-awtoritajiet sabiex 
jissodisfaw il-funzjonijiet tagħhom.

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet tal-interessi leġittimi segwiti 
minn kontrollur, ħlief meta d-dejta 
personali teħtieġ salvagwardja partikolari 
permezz ta’ interessi superjuri li tipproteġi 
s-suġġetti tad-dejta f’konnessjoni mad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali. Dan 
għandu japplika b’mod partikolari meta s-
suġġett tad-dejta jkun minorenni. Ma 
japplikax għall-ipproċessar li jsir mill-
awtoritajiet sabiex jissodisfaw il-
funzjonijiet tagħhom. L-eżenzjoni mill-
ambitu ta’ din id-dispożizzjoni tista’ tiġi 
bbażata wkoll fuq waħda jew iktar mir-
raġunijiet l-oħra stabbiliti f’dan il-
paragrafu.
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