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Emenda 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa neċessarju għall-
finijiet tal-iżgurar tal-kapaċità ta’ netwerk 
jew sistema tal-informazzjoni li tirreżisti 
avvenimenti aċċidentali jew azzjonijiet 
illegali jew malizzjużi li jikkompromettu 
d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità 
jew il-kunfidenzjalità ta’ dejta maħżuna 
jew trażmessa u s-sigurtà tas-servizzi 
relatati offruti minn dawn in-netwerks jew 
sistemi jew aċċessibbli permezz tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tad-dejta għandha tiġi kkunsidrata bħala element essenzjali tal-protezzjoni tad-
dejta. Għalhekk l-ipproċessar tad-dejta għandu jitqies bħala legali fejn huwa neċessarju 
għall-fini tas-sigurtà tad-dejta.

Emenda 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa limitat għal dejta 
psewdonomizzata u r-riċevitur tas-servizz 
jingħata d-dritt li joġġezzjona skont l-
Artikolu 19(3);

Or. en
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Emenda 888
Louis Michel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa neċessarju sabiex 
jiżgura d-disponibbiltà, l-affidabbiltà, il-
kunfidenzjalità u s-sigurtà tas-sistemi tal-
informazzjoni u l-komunikazzjonijiet, 
b’mod partikolari fejn dan huwa 
neċessarju biex jillibera l-obbligi tal-
kontrollur skont il-liġi, kuntratt jew skont 
politiki interni, immirati lejn il-
konformità ma’ tali obbligi;

Or. en

Emenda 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa neċessarju 
minħabba prattiki nazzjonali għall-
imsieħba soċjali dwar ftehimiet kollettivi;

Or. en

Emenda 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) id-dejta tinġabar mir-reġistri, listi jew 
dokumenti pubbliċi aċċessibbli għal 
kulħadd;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-IMCO.

Emenda 891
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa neċessarju fl-
interess tas-sigurtà pubblika, il-benessri, 
is-sigurtà, jew is-saħħa ta’ individwu 
f’konformità ma’ drittijiet u libertajiet 
fundamentali; 

Or. en

Emenda 892
Monika Hohlmeier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar tad-dejta sal-limitu 
strettament meħtieġ għall-finijiet li tiġi 
żgurata s-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni, jiġifieri l-kapaċità ta’
netwerk jew sistema ta’ informazzjoni li 
tirreżisti, b’ċertu livell ta’ kunfidenza, 
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avvenimenti aċċidentali jew azzjonijiet 
illegali jew malizzjużi li jikkompromettu 
d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità u 
l-kunfidenzjalità ta’ dejta maħżuna jew 
trażmessa, u s-sigurtà tas-servizzi relatati 
offruti minn jew aċċessibbli permezz ta’
dawn in-netwerks u s-sistemi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tal-informazzjoni teħtieġ proċessar ta’ xi informazzjoni sabiex tipproteġi d-dejta 
personali. Skont id-definizzjoni, id-dejta kollha għandha titqies personali, huwa meħtieġ li s-
sigurtà tal-informazzjoni tiġi klassifikata bħala interess leġittimu li jiġġustifika l-ipproċessar 
ta’ xi dejta u japplika orizzontalment tul ir-Regolament. Is-sigurtà tal-informazzjoni hija 
waħda mill-pedamenti tal-obbligi tal-kontrollur tad-dejta (l-Artikolu 30, 31) u huwa 
rikonoxxut ukoll bħala interess leġittimu fil-premessa 39.

Emenda 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ipproċessar huwa neċessarju fil-
kuntest tal-impjiegi, b’mod partikolari 
għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-twettiq tal-
kuntratt tal-impjieg, inkluż il-ħelsien 
minn obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar 
u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u 
s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u għall-
finijiet tal-eżerċizzju u d-divertiment, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati mal-impjieg, u għall-
fini tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg, kif ukoll għall-fini tad-dħul, l-
aġġornament, it-titjib, u l-modifika tas-
sistemi tal-ipproċessar tad-dejta tal-
impjegati, inklużi s-sistemi tekniċi ta’
sigurtà ddisinjati biex jipproteġu d-dejta 
tal-impjegati kontra aċċess mhux 
awtorizzat minn partijiet terzi, inklużi t-
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trasformazzjoni, il-vajrusis u l-malware;

Or. en

Emenda 894
Axel Voss

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) l-ipproċessar huwa neċessarju għal 
skopijiet ta’ identifikazzjoni u prevenzjoni 
tal-frodi skont ir-regolament finanzjarju 
applikabbli jew il-kodiċijiet ta’ prattika 
stabbiliti tal-industrija jew ta’ korp 
professjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-IMCO.

Emenda 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) id-dejta tinġabar mir-reġistri, listi jew 
dokumenti pubbliċi aċċessibbli għal 
kulħadd;

Or. en

Emenda 896
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’
talbiet legali;

Or. en

Emenda 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) l-ipproċessar huwa neċessarju għall-
fini ta’ psewdonimizzazzjoni jew 
anonimizzazzjoni ta’ dejta personali;

Or. en

Emenda 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) l-ipproċessar huwa limitat għal dejta 
psewdonomizzata, fejn is-suġġett tad-dejta 
huwa protett b’mod adegwat u r-riċevitur 
tas-servizz jingħata dritt li joġġezzjona 
skont l-Artikolu 19(3);

Or. en
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Emenda 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) l-ipproċessar huwa neċessarju għall-
finijiet tal-iżgurar tal-kapaċità ta’ netwerk 
jew sistema tal-informazzjoni li tirreżisti 
avvenimenti aċċidentali jew azzjonijiet 
illegali jew malizzjużi li jikkompromettu 
d-disponibbiltà, l-awtentiċità, l-integrità 
jew il-kunfidenzjalità ta’ dejta maħżuna 
jew trażmessa u s-sigurtà tas-servizzi 
relatati offruti minn dawn in-netwerks jew 
sistemi jew aċċessibbli permezz tagħhom;

Or. en

Emenda 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) l-ipproċessar huwa neċessarju għall-
fini ta’ anonimizzazzjoni jew 
psewdonimizzazzjoni ta’ dejta personali;

Or. en

Emenda 901
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt fe (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fe) l-ipproċessar huwa neċessarju għall-
finijiet interni leġittimi ta’ gruppi ta’
impriżi u fejn l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta kkonċernati huma indirizzati 
biżżejjed permezz ta’ dispożizzjonijiet 
interni tal-protezzjoni tad-dejta jew kodiċi 
ta’ kondotta ekwivalenti kif imsemmi fl-
Artikolu 38c;

Or. en

Emenda 902
Sophia in ‘t Veld

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jiġi fdat bil-kompitu li 
jispeċifika wkoll meta l-ipproċessar huwa 
ġġustifikat għall-fini tal-interessi leġittimi 
segwiti minn kontrollur kif imsemmi fil-
paragrafu 1, u meta l-interess leġittimu 
tal-kontrollur huwa megħlub mid-drittijiet 
u l-libertajiet fundamentali tas-suġġett 
tad-dejta.

Or. en

Emenda 903
Jan Philipp Albrecht

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk ma tkunx tapplika l-ebda waħda 
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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 għall-finijiet tal-
interessi leġittimi 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. 
F’dak il-każ, il-kontrollur tad-dejta 
għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar l-ipproċessar tad-dejta b’mod 
espliċitu u separatament skont l-
Artikolu 14(1). 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. Dan 
il-paragrafu m’għandux japplika għall-
ipproċessar li jsir minn awtoritajiet 
pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 100 mir-rapporteur billi tiċċara li l-informazzjoni dwar l-ipproċessar 
tad-dejta ibbażata fuq l-interess leġittimu għandha ssir flimkien mal-informazzjoni ġenerali 
lis-suġġett tad-dejta biex jiġi evitat, kemm għall-kontrollur kif ukoll għas-suġġett tad-dejta, il-
piż ta’ messaġġi multipli, separati.

Emenda 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ipproċessar ta’ dejta 
psewdonimizzata għandu jkun legali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ legalità jiġu speċifikati aktar sabiex jiġi promoss l-ipproċessar ta’ dejta 
psewdonimizzata.

Emenda 905
Dimitrios Droutsas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk ma tkun tapplika l-ebda waħda 
mir-raġunijiet legali għall-ipproċessar 
tad-dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 biss, l-ipproċessar ta’ dejta 
personali għal finijiet speċifiċi jista’ jkun 
ibbażat fuq l-interessi leġittimi tal-
kontrollur. F’dak il-każ, il-kontrollur tad-
dejta għandu jinforma lis-suġġett tad-
dejta dwar l-ipproċessar tad-dejta b’mod 
espliċitu u separatament. Il-kontrollur 
għandu jippubblika r-raġunijiet għaliex 
jemmen li l-interessi tiegħu jegħlbu 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 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-interessi leġittimi predominanti li 
jegħlbu l-interessi tas-suġġetti tad-dejta 
kif imsemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1 



AM\928600MT.doc 13/168 PE506.146v01-00

MT

huma ġeneralment:
(a) il-protezzjoni ta’ drittijiet 
fundamentali tal-kontrollur;
(b) il-protezzjoni ta’ drittijiet 
fundamentali ta’ partijiet terzi, jekk il-
kontrollur għandu obbligu legali li 
jipproteġi d-drittijiet tagħhom;
(c) l-istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-
difiża ta’ drittijiet legali;
(d) l-eżerċizzju tal-libertà tal-espressjoni 
fil-limiti tal-Artikolu 80;
(e) riċerka storika, statistika jew xjentifika 
fil-limiti tal-Artikolu 83.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista ta’ operazzjonijiet ta’ pproċessar li jegħlbu l-interessi ta’ suġġetti tad-dejta skont il-
liġijiet attwali tal-Istati Membri.

Emenda 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-interessi leġittimi tal-kontrollur kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 punt (f) jistgħu 
jegħlbu l-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta, biss jekk:
(a) l-ipproċessar tad-dejta personali jseħħ 
bħala parti mill-eżerċizzju tad-dritt għal-
libertà tal-espressjoni, il-medja u l-arti, fi 
ħdan il-limiti tal-liġi tal-Unjoni jew tal-
liġi nazzjonali;
(b) l-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
meħtieġ u proporzjonat għall-infurzar tat-
talbiet legali tal-kontrollur tad-dejta jew 
tal-partijiet terzi f’isem min il-kontrollur 
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tad-dejta qiegħed jaġixxi fir-rigward ta’
suġġett tad-dejta speċifiku identifikat, jew 
għall-prevenzjoni jew il-limitazzjoni ta’
danni mis-suġġett tad-dejta lill-kontrollur, 
sakemm dawn it-talbiet legali ma jkunux 
irraġjonevoli biċ-ċar;
(c) l-ipproċessar tad-dejta personali jsir 
fil-kuntest ta’ relazzjonijiet professjonali 
bejn in-negozji u d-dejta nġabret 
mingħand is-suġġett tad-dejta għal dak il-
għan u l-ipproċessar għandu jkun 
illimitat għar-relazzjoni bejn in-negozji li 
fihom tkun inġabret id-dejta 
oriġinarjament;
(d) l-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
meħtieġ għall-assoċjazzjonijiet, 
fondazzjonijiet u entitajiet tal-karità li ma 
jagħmlux qligħ irreġistrati, rikonoxxuti 
bħala li jaġixxu fl-interess pubbliku taħt 
il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali, 
għall-uniku għan li jinġabru d-
donazzjonijiet.

Or. en

Emenda 908
Jan Philipp Albrecht

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-interessi leġittimi tal-kontrollur kif 
imsemmi fil-paragrafu 1a jegħlbu l-
interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta, bħala 
regola u pereżempju, jekk:
(a) l-ipproċessar tad-dejta personali jseħħ 
bħala parti mill-eżerċizzju tad-dritt għal-
libertà tal-espressjoni, il-medja u l-arti, fi 
ħdan il-limiti tal-liġi tal-Unjoni jew tal-
liġi nazzjonali;
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(b) l-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
meħtieġ għall-infurzar tat-talbiet legali 
tal-kontrollur tad-dejta jew tal-partijiet 
terzi f’isem min il-kontrollur tad-dejta 
qiegħed jaġixxi fir-rigward ta’ suġġett 
tad-dejta speċifiku identifikat, jew għall-
prevenzjoni jew il-limitazzjoni ta’ danni 
mis-suġġett tad-dejta lill-kontrollur;
(c) is-suġġett tad-dejta pprovda dejta 
personali lill-kontrollur tad-dejta għar-
raġuni legali msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, u d-dejta personali tintuża 
għall-marketing dirett għall-prodotti u s-
servizzi tiegħu u prodotti u servizzi simili 
u mhijiex trasferita, u l-kontrollur tad-
dejta jiġi identifikat b’mod ċar lis-suġġett 
tad-dejta;
(d) l-ipproċessar tad-dejta personali jseħħ 
fil-kuntest ta’ relazzjonijiet professjonali 
bejn in-negozji u d-dejta inġabret mis-
suġġett tad-dejta għal dak l-għan;
(e) l-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
meħtieġ għall-assoċjazzjonijiet, 
fondazzjonijiet u entitajiet tal-karità li ma 
jagħmlux qligħ irreġistrati, rikonoxxuti 
bħala li jaġixxu fl-interess pubbliku taħt 
il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali, 
għall-uniku għan li jinġabru d-
donazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-parti introduttorja tal-Emenda 101 mir-rapporteur billi tiċċara li l-lista 
mhijiex eżawrjenti permezz taż-żieda ta’ “pereżempju”.

Emenda 909
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-interessi tal-kontrollur li ġejjin 
huma meqjusa bħala leġittimi:
(a) l-ipproċessar tad-dejta personali huwa 
meħtieġ għall-prevenzjoni jew il-
limitazzjoni ta’ danni soffruti mill-
kontrollur, jew, f’każijiet eċċezzjonali, 
minn parti terza;
(b) is-suġġett tad-dejta pprovda dejta 
personali lill-kontrollur tad-dejta għar-
raġuni legali msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, u d-dejta personali tintuża 
għall-marketing dirett għall-prodotti u s-
servizzi tiegħu u prodotti u servizzi simili 
u mhijiex trasferita, u l-kontrollur tad-
dejta jiġi identifikat b’mod ċar lis-suġġett 
tad-dejta;

Or. en

Emenda 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Interessi leġittimi predominanti li 
jegħlbu l-interessi tas-suġġetti tad-dejta 
kif imsemmija fil-punt (f) tal-paragrafu 1 
mhumiex ġeneralment:
(a) il-valutazzjoni tal-affidabbiltà 
kreditizja;
(b) il-marketing dirett;

(c) l-ipproċessar bl-għan uniku tal-qligħ 
finanzjarju addizzjonali fi ħdan relazzjoni 
kuntrattwali;
(d) l-ipproċessar li ma jistax jiġi mistenni 
b’mod raġjonevoli mis-suġġett tad-dejta 
jew huwa żvantaġġuż b’mod sinifikanti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Lista dimostrattiva ta’ operazzjonijiet ta’ pproċessar li ma jikkostitwixxux "interessi leġittimi 
predominanti" iżda jistgħu jiġu permessi abbażi ta’ raġunijiet oħra (eż. kunsens jew 
kuntratti).

Emenda 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta kif imsemmi fil-paragrafu 1 punt (f) 
jegħlbu l-interess leġittimu tal-kontrollur, 
bħala regola, jekk:
(a) l-ipproċessar jista’ jikkawża riskju 
serju ta’ danni għas-suġġett tad-dejta;
(b) jiġu pproċessati kategorji speċjali tad-
dejta kif imsemmi fil-paragrafu 1 tal-
Artikolu 9, id-dejta tal-lokazzjoni jew id-
dejta bijometrika;
(c) id-dejta personali tiġi pproċessata fil-
kuntest tat-tfassil tal-profili;
(d) id-dejta personali ssir aċċessibbli għal 
numru kbir ta’ persuni jew ammonti kbar 
ta’ dejta personali dwar is-suġġett tad-
dejta jiġu pproċessati, allinjati jew 
ikkombinati ma’ dejta oħra;
(e) l-ipproċessar tad-dejta personali jista’
jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-dejta, 
b’mod partikolari minħabba li jista’
jwassal għal defamazzjoni jew 
diskriminazzjoni; jew
(f) is-suġġett tad-dejta huwa minorenni.

Or. en
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Emenda 912
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Meta l-kontrollur jew ir-rappreżentant 
tiegħu ikollu l-intenzjoni li  jipproċessa 
dejta personali abbażi tal-punt f tal-
Artikolu 6(1), għandu jinnotifika lill-
awtorità superviżorja msemmija fil-
Kapitolu VI qabel ma jwettaq kwalunkwe 
operazzjoni ta’ pproċessar bħal din.

Or. en

Emenda 913
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta kif imsemmi fil-paragrafu 1a 
jegħlbu l-interess leġittimu tal-kontrollur, 
bħala regola u pereżempju, jekk:
(a) l-ipproċessar jikkawża riskju serju ta’
danni għas-suġġett tad-dejta;
(b) jiġu pproċessati kategorji speċjali tad-
dejta kif imsemmi fl-Artikolu 9(1), id-
dejta tal-lokazzjoni jew id-dejta 
bijometrika;
(c) is-suġġett tad-dejta jista’ jistenna, 
b’mod raġonevoli, abbażi tal-kuntest tal-
ipproċessar, li d-dejta personali tiegħu tiġi 
pproċessata biss għal għan speċifiku jew 
tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali, ħlief 
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jekk is-suġġett tad-dejta kkonċernat ikun 
ġie infurmat b’mod speċifiku u 
separatament dwar l-użu tad-dejta 
personali tiegħu għal għanijiet oħra għajr 
it-twettiq tas-servizz;
(d) id-dejta personali tiġi pproċessata fil-
kuntest tat-tfassil tal-profili;
(e) id-dejta personali ssir aċċessibbli għal 
numru kbir ta’ persuni jew ammonti kbar 
ta’ dejta personali dwar is-suġġett tad-
dejta jiġu pproċessati jew ikkombinati ma’
dejta oħra;
(f) l-ipproċessar tad-dejta personali jista’
jaffettwa ħażin lis-suġġett tad-dejta, 
b’mod partikolari minħabba li jista’
jwassal għal defamazzjoni jew 
diskriminazzjoni; jew
(g) is-suġġett tad-dejta huwa minorenni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-parti introduttorja tal-Emenda 102 mir-rapporteur billi tiċċara li l-lista 
mhijiex eżawrjenti permezz taż-żieda ta’ “pereżempju”.

Emenda 914
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Kwalunkwe interessi leġittimi segwiti 
mill-kontrollur għandhom ikunu 
bbilanċjati mal-interessi jew id-drittijiet u 
l-libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta. Dawn id-drittijiet fundamentali u l-
interessi huma preżunti li jegħlbu l-
interess leġittimu tal-kontrollur, jekk:
(a) l-ipproċessar jikkawża riskju serju ta’
danni għas-suġġett tad-dejta;
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(b) l-ipproċessar iwassal għal riskju serju 
ta’ ksur ta’ kwalunkwe wieħed mid-
drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-
dejta involuti, kif stabbilit fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea;
(c) l-ipproċessar jinvolvi dejta tal-
lokazzjoni jew dejta bijometrika;
(d) l-ipproċessar jinvolvi l-ipproċessar ta’
dejta personali li hija r-riżultat tat-tfassil 
tal-profili tas-suġġett tad-dejta;
(e) hemm riskju sinifikanti ta’ pproċessar 
ta’ dejta personali mingħajr raġuni legali, 
b’mod partikolari jekk dejta personali tiġi 
magħmula aċċessibbli għal numru kbir 
ta’ persuni jew jekk ammonti kbar ta’
dejta personali dwar is-suġġett tad-dejta 
jiġu pproċessati jew kombinati ma’ dejta 
oħra; jew
(f) is-suġġett tad-dejta huwa minorenni.

Or. en

Emenda 915
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 -paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-ipproċessar huwa neċessarju 
minħabba prattiki nazzjonali għall-
imsieħba soċjali dwar ftehimiet kollettivi.

Or. en

Emenda 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li 
huwa neċessarju għall-fini ta’ riċerka 
storika, statistika jew xjentifika għandu 
jkun legali soġġett għall-kundizzjonijiet u 
s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tressaq għall-Artikolu 6.1 c). L-Artikolu huwa emendat f’konformità u b’rispett għall-kuntest 
u l-prinċipji ta’ riskju skont l-Artikoli 5a (ġdid) u 5b (ġdid).

Emenda 917
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li 
huwa neċessarju għall-fini ta’ riċerka 
storika, statistika jew xjentifika għandu 
jkun legali soġġett għall-kundizzjonijiet u 
s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tressaq għall-Artikolu 6 – paragrafu 1a – punt (e) (ġdid)

Emenda 918
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li 
huwa neċessarju għall-fini ta’ riċerka 
storika, statistika jew xjentifika għandu 
jkun legali soġġett għall-kundizzjonijiet u 
s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

imħassar

Or. en

Emenda 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li huwa 
neċessarju għall-fini ta’ riċerka storika, 
statistika jew xjentifika għandu jkun legali 
soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

2. L-ipproċessar sussegwenti ta’ dejta 
personali li huwa neċessarju għall-fini ta’
riċerka storika, statistika jew xjentifika 
għandu jkun legali soġġett għall-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija 
fl-Artikolu 83.

Or. en

Emenda 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li huwa 
neċessarju għall-fini ta’ riċerka storika, 
statistika jew xjentifika għandu jkun legali 
soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

2. L-ipproċessar ta’ dejta personali li huwa 
neċessarju għall-finijiet ta’ storja, 
statistika jew xjenza għandu jkun legali 
soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

Or. en
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Emenda 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ipproċessar tad-dejta 
psewdonimizzata sabiex jiġu protetti l-
interessi leġittimi tal-kontrollur għandha 
tkun legali, sakemm tali interessi ma 
jegħlbux l-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta, li jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta 
personali, partikolarment f’każ fejn is-
suġġett tad-dejta huwa minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ipproċessar tad-dejta 
psewdonimizzata sabiex jiġu protetti l-
interessi leġittimi tal-kontrollur għandha 
tkun legali, sakemm tali interessi ma 
jegħlbux l-interessi jew id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta, li jeħtieġu l-protezzjoni tad-dejta 
personali, partikolarment f’każ fejn is-
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suġġett tad-dejta huwa minorenni. Dan 
m’għandux japplika għall-ipproċessar li 
jsir minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq 
tal-kompiti tagħhom.

Or. en

Emenda 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-bażi tal-ipproċessar imsemmi fil-
punti (c) u (e) tal-paragrafu 1 għandu jkun 
ipprovdut:

3. Il-bażi legali tal-ipproċessar imsemmi
fil-punt (e) tal-paragrafu 1 għandu jkun 
ipprovdut:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku minħabba fl-emenda orizzontali tal-punt (c) f’konformità u b’rispett 
għall-prinċipju ta’ kuntest imsemmi fl-Artikolu 5a (ġdid).

Emenda 924
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-bażi tal-ipproċessar imsemmi fil-
punti (c) u (e) tal-paragrafu 1 għandu jkun 
ipprovdut:

3. Il-bażi tal-ipproċessar imsemmi fil-
punti (c) u (e) tal-paragrafu 1 u l-punt (g) 
tal-Artikolu 9(2) għandu jkun ipprovdut:

Or. en
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Emenda 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-liġi tal-Istat Membru li għaliha huwa 
soġġett il-kontrollur.

(b) fil-liġi tal-Istat Membru, inklużi 
ftehimiet kollettivi fil-kuntest tax-xogħol,
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

Or. de

Emenda 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1 (f), 
il-kontrollur tad-dejta għandu jinnotifika 
b’mod ċar u separatament lis-suġġett tad-
dejta ta’ dan l-ipproċessar. Fuq talba 
espliċita mis-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur tad-dejta għandu wkoll 
jiġġustifika r-raġunijiet għaliex huwa 
ddeċieda li l-interess leġittimu segwit 
jegħleb l-interess aħħari li jiġu mħarsa d-
drittijiet fundamentali u l-libertajiet tas-
suġġett tad-dejta.

Or. pl

Emenda 927
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) konvenzjonijiet internazzjonali li l-
Unjoni jew Stat Membru huma parti 
minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-ITRE.  Interess pubbliku jista’ jiġi espress ukoll f’konvenzjonijiet 
internazzjonali, anke fin-nuqqas ta’ liġijiet speċifiċi nazzjonali jew tal-UE.  Tali 
konvenzjonijiet xorta waħda jkunu meħtieġa li jirrispettaw l-essenza tad-dritt għall-
protezzjoni ta’ dejta personali u jkunu proporzjonati mal-għan leġittimu segwit.  Barra minn 
hekk, kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali fuq din il-bażi se jkollu, naturalment, 
jikkonforma wkoll mal-aspetti l-oħra kollha tar-Regolament.

Emenda 928
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) konvenzjonijiet internazzjonali li l-
Unjoni jew Stat Membru huma parti 
minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Interess pubbliku jista’ jiġi espress ukoll f’konvenzjonijiet internazzjonali, anke fin-nuqqas ta’
liġijiet speċifiċi nazzjonali jew tal-UE.  Tali konvenzjonijiet xorta waħda jkunu meħtieġa li 
jirrispettaw l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni ta’ dejta personali u jkunu proporzjonati 
mal-għan leġittimu segwit.  Barra minn hekk, kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali fuq 
din il-bażi se jkollu, naturalment, jikkonforma wkoll mal-aspetti l-oħra kollha tar-
Regolament.

Emenda 929
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ftehimiet kollettivi fil-kuntest tal-
impjieg.

Or. en

Emenda 930
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) regolamenti, regoli, gwida, standards 
u/jew kodiċijiet ta’ prattika tal-industrija 
rikonoxxuti b’mod internazzjonali 
rilevanti għan-negozju tal-kontrollur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Setturi regolati huma meħtieġa li jipproċessaw dejta personali biex jikkonformaw ma’ diversi 
liġijiet, regolamenti u gwida rilevanti b’mod speċifiku għal dik l-industrija.

Emenda 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-regoli jistgħu jirregolaw dettalji 
tal-legalità tal-ipproċessar, b’mod 
partikolari dwar il-kontrollur, l-iskopijiet 
tal-proċessar u l-għan, in-natura tad-dejta 
u s-suġġett tad-dejta, il-proċeduri u 
operazzjonijiet tal-ipproċessar, ir-
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riċevituri u l-perjodu ta’ ħżin. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hekk, ir-regoli għall-ipproċessar tad-dejta personali jkunu koperti, li jistabbilixxu b’mod 
konkret,- liema kontrollur tad-dejta,- għal liema skopijiet,- liema dejta,- liema suġġett tad-
dejta,- kif jista’ jipproċessaha,-  lil min jista’, f’każ li, jgħaddiha u- għal kemm żmien jista’
jaħżinha.

Emenda 932
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-liġi tal-Istat Membru għandha 
tissodisfa għan ta’ interess pubbliku jew
għandha tkun meħtieġa għall-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn,
tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali u tkun 
proporzjonata mal-għan leġittimu segwit.

Il-konvenzjonijiet internazzjonali, il-liġi
tal-UE jew il-liġi tal-Istat Membru
għandhom jissodisfaw għan ta’ interess 
pubbliku jew għandhom ikunu meħtieġa 
għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-oħrajn, jirrispettaw l-essenza tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali u
jkunu proporzjonati mal-għan leġittimu 
segwit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Interess pubbliku jista’ jiġi espress ukoll f’konvenzjonijiet internazzjonali, anke fin-nuqqas ta’
liġijiet speċifiċi nazzjonali jew tal-UE.  Tali konvenzjonijiet xorta waħda jkunu meħtieġa li 
jirrispettaw l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni ta’ dejta personali u jkunu proporzjonati 
mal-għan leġittimu segwit.  Barra minn hekk, kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali fuq 
din il-bażi se jkollu, naturalment, jikkonforma wkoll mal-aspetti l-oħra kollha tar-
Regolament.

Emenda 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta 
l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali u tkun proporzjonata mal-
għan leġittimu segwit.

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa 
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn. Il-liġi tal-
Istat Membru għandha tirrispetta wkoll l-
essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali li jinsab f’dan ir-regolament u
fit-trattati internazzjonali li l-Istat 
Membru jkun iddeċieda li jsegwi. 
Finalment l-Istat Membru huwa obbligat 
li jevalwa u jiddeċiedi jekk il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali hijiex u għandhiex tkun 
proporzjonata mal-għan leġittimu segwit
jew jekk l-għan leġittimu jistax jinkiseb 
bl-użu ta’ soluzzjonijiet li jinvadu inqas il-
privatezza.

Or. en

Emenda 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liġi tal-Istat Membru għandha 
tissodisfa għan ta’ nteress pubbliku jew
għandha tkun meħtieġa għall-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, 
tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali u tkun 
proporzjonata mal-għan leġittimu segwit.

Il-liġijiet tal-Unjoni u tal-Istat Membru
għandhom jissodisfaw għan ta’ interess
pubbliku jew għandhom ikunu meħtieġa 
għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-oħrajn, tirrispetta l-essenza tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali u tkun 
proporzjonata mal-għan leġittimu segwit.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-aħħar paragrafu tat-taqsima 3 fih numru ta’ rekwiżiti li għandha tissodisfa l-liġi tal-Istati 
Membri għall-iżvilupp ta’ bażijiet legali għall-ipproċessar, skont il-punti c) u e) tal-paragrafu 
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1. B’hekk, aħna nifhmu li dawn ir-rekwiżiti, li huma pjuttost ovvji, m’għandhomx biss 
jintlaħqu mil-Liġi tal-Istati Membri, iżda wkoll minn dik tal-Unjoni.

Emenda 935
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta
l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali u tkun proporzjonata mal-
għan leġittimu segwit.

Il-liġijiet tal-Unjoni u tal-Istat Membru
għandhom jissodisfaw għan ta’ interess 
pubbliku jew għandhom ikunu meħtieġa 
għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet 
tal-oħrajn, jirrispettaw l-essenza tad-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali, 
b’mod partikolari tad-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali u jkunu 
proporzjonati mal-għan leġittimu segwit.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti  għandhom jiġu sodisfatti wkoll mir-Regolamenti tal-liġi tal-Unjoni. Skont l-
Artikolu 1(2) ir-Regolamenti għandhom jirrispettaw l-essenza tad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali kollha, b’mod partikolari tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali.

Emenda 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liġi tal-Istat Membru għandha tissodisfa 
għan ta’ interess pubbliku jew għandha 
tkun meħtieġa għall-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, tirrispetta
l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali u tkun proporzjonata mal-

F’dawn id-dispożizzjonijiet, il-legalità tal-
ipproċessar tista’ tiġi speċifikata aktar, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-
kontrollur, l-għan tal-ipproċessar u l-
limitazzjoni ta’ tali għan, in-natura tad-
dejta u s-suġġetti tad-dejta, l-
operazzjonijiet tal-ipproċessar u l-
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għan leġittimu segwit. proċeduri tal-ipproċessar, u r-riċevituri 
tad-dejta personali kif ukoll it-tul tal-
ħażna. Id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-
Unjoni u l-liġi tal-Istat Membru
għandhom ikunu meħtieġa għall-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-
oħrajn, għandhom jirrispettaw l-essenza
tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, 
b’mod partikolari d-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali u jkunu adattati għall-
għan leġittimu segwit mill-ipproċessar.

Or. en

Emenda 937
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liġi tal-Istat Membru għandha 
tissodisfa għan ta’ interess pubbliku jew
għandha tkun meħtieġa għall-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn,
tirrispetta l-essenza tad-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali u tkun 
proporzjonata mal-għan leġittimu segwit.

Tali liġijiet għandhom jipprovdu miżuri 
xierqa biex jiġu protetti l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta, għandhom 
jissodisfaw għan ta’ interess pubbliku jew
għandhom ikunu meħtieġa għall-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-
oħrajn, ikunu proporzjonati mal-għan 
leġittimu segwit u neċessarji f’soċjetà 
demokratika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jissodisfaw ugwalment tali standards minimi. Ir-
referenza addizzjonali għal dak li huwa neċessarju f’soċjetà demokratika qegħda tintroduċi 
standard minimu stabbilit sew. Għandhom jiġu implimentati miżuri xierqa fir-rigward ta’
dejta mhux sensittiva, kif ukoll dejta sensittiva, għalhekk din iż-żieda qed titmexxa mill-
punt (g) tal-Artikolu 9(2).

Emenda 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ ta’ pproċessar ibbażat fuq il-
punt (f) tal-paragrafu 1, il-kontrollur 
għandu jinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar dan b’mod espliċitu kif ukoll id-dritt 
tas-suġġett tad-dejta li joġġezzjona skont 
l-Artikolu 19(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jissaħħu r-rekwiżiti ta’ trasparenza u informazzjoni.

Emenda 939
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-
punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan 
għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

imħassar

Or. en

Emenda 940
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-
punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan 
għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 4 għandu jitħassar, għar-raġuni li għal bidla ta’ għan, jeħtieġ li tapplika xorta 
waħda, waħda mir-raġunijiet legali fil-paragrafu 1. Barra minn hekk, id-Direttiva 95/46/KE 
ma tippermettix bidla ta’ għan, għalhekk għandu jinżamm hawnhekk il-livell ta’ protezzjoni.

Emenda 941
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-
punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan 
għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu propost jista’ jiġi interpretat b’mod raġonevoli li jnaqqas il-prinċipju ta’
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pproċessar ibbażat fuq l-għan. Id-Direttiva 95/46/KE ma tippermettix tali bidla fl-għan.

Emenda 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-
punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan 
għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

imħassar

Or. en

Emenda 943
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-
punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan 
għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

4. Id-dejta personali ma tistax tiġi 
pproċessata aktar jekk l-għan maħsub li 
għalih se tiġi pproċessata d-dejta 
personali mhuwiex kompatibbli ma’ dak li 
għalih inġabret id-dejta personali.

Il-kontrollur tad-dejta għandu jevalwa l-
kompatibbiltà tal-għanijiet meta jqis:
(a) l-affiljazzjoni bejn l-għanijiet ta’
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pproċessar maħsuba u oriġinali;
(b) in-natura tad-dejta kkonċernata;

(c) il-konsegwenzi tal-ipproċessar maħsub 
għas-suġġetti tad-dejta jew il-partijiet 
terzi;
(d) il-modi u l-mezzi wżati għall-ġbir 
oriġinali tad-dejta;
(e) kwalunkwe salvagwardji xierqa li 
pprovda l-kontrollur tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ kompatibbiltà ta’ pproċessar ulterjuri għandu jiġi rfinat sabiex jipprovdi lill-
kontrolluri tad-dejta b’livell minimu ta’ appoġġ u gwida meta jevalwaw il-kompatibbiltà tal-
għanijiet oriġinali u maħsuba tal-ipproċessar tad-dejta.

Emenda 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-punti (a) sa
(e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

4. 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 fil-punti (a) sa
(fa) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku minħabba ż-żieda tal-punt (fa) (ġdid).
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Emenda 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-punti (a) sa 
(e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

4. 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 fil-paragrafu 1. 
Dan għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 946
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-punti (a) sa
(e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

4. Fejn l-għan tal-ipproċessar ulterjuri jkun 
differenti minn dak li għalih inġabret id-
dejta personali, l-ipproċessar għandu jkollu 
bażi legali tal-inqas f’waħda mir-raġunijiet 
imsemmija fil-punti (a) sa (e) tal-paragrafu 
1. Dan għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

Or. es
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Emenda 947
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-punti (a) sa
(e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

4. 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 fil-punti (a) sa (f) 
tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

Or. de

Emenda 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-punti (a) sa
(e) tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

4. 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 fil-punti (a) sa (f) 
tal-paragrafu 1. Dan għandu japplika 
b’mod speċjali għal kwalunkwe bidla fit-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta’
kuntratt.

Or. en

Emenda 949
Jan Mulder
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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 fil-
punti (a) sa (e) tal-paragrafu 1. Dan 
għandu japplika b’mod speċjali għal 
kwalunkwe bidla fit-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali ta’ kuntratt.

4. Id-dejta personali ma tistax tiġi 
pproċessata aktar jekk l-għan maħsub li 
għalih se tiġi pproċessata d-dejta 
personali mhuwiex kompatibbli ma’ dak li 
għalih inġabret id-dejta personali. Il-
kontrollur tad-dejta għandu jevalwa l-
kompatibbiltà tal-għanijiet meta jqis:

(a) l-affiljazzjoni bejn l-għanijiet ta’
pproċessar maħsuba u oriġinali;
(b) in-natura tad-dejta kkonċernata;

(c) il-konsegwenzi tal-ipproċessar maħsub 
għas-suġġetti tad-dejta jew il-partijiet 
terzi;
(d) il-modi u l-mezzi wżati għall-ġbir 
oriġinali tad-dejta;
(e) kwalunkwe salvagwardji xierqa li 
pprovda l-kontrollur tad-dejta.

Or. en

Emenda 950
Jan Mulder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-ipproċessar ulterjuri ta’ dejta 
personali għal finijiet ta’ storja, statistika 
u xjenza m’għandux jiġi kkunsidrat bħala 
mhux kompatibbli meta l-kontrollur tad-
dejta jkun ipprovda l-prekawzjonijiet 
kollha neċessarji biex jiġi żgurat li d-dejta 
personali tista’ tiġi pproċessata aktar għal 
dawn l-għanijiet speċifiċi biss.
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Or. en

Emenda 951
Wim van de Camp

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-ipproċessar ulterjuri ta’ dejta 
personali għal finijiet ta’ storja, statistika 
u xjenza m’għandux jiġi kkunsidrat bħala 
mhux kompatibbli meta l-kontrollur tad-
dejta jkun ipprovda l-prekawzjonijiet 
kollha neċessarji biex jiġi żgurat li d-dejta 
personali tista’ tiġi pproċessata aktar għal 
dawn l-għanijiet speċifiċi biss.

Or. en

Emenda 952
Wim van de Camp

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-ipproċessar ulterjuri ta’ dejta 
personali huwa pprojbit jekk l-ipproċessar 
mhuwiex kompatibbli ma’ kwalunkwe 
obbligu ta’ segretezza legali, professjonali 
jew obbligu vinkolanti ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ kompatibbiltà ta’ pproċessar ulterjuri għandu jiġi rfinut sabiex jipprovdi lill-
kontrolluri tad-dejta b’livell minimu ta’ appoġġ u gwida meta jevalwaw il-kompatibbiltà tal-
għanijiet oriġinali u maħsuba tal-ipproċessar tad-dejta.
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Emenda 953
Jan Mulder

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-ipproċessar ulterjuri ta’ dejta 
personali huwa pprojbit jekk l-ipproċessar 
mhuwiex kompatibbli ma’ kwalunkwe 
obbligu ta’ segretezza legali, professjonali 
jew obbligu vinkolanti ieħor.

Or. en

Emenda 954
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ kompatibbiltà ta’ pproċessar ulterjuri għandu jiġi rfinut sabiex jipprovdi lill-
kontrolluri tad-dejta b’livell minimu ta’ appoġġ u gwida meta jevalwaw il-kompatibbiltà tal-
għanijiet oriġinali u maħsuba tal-ipproċessar tad-dejta.

Emenda 955
Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Emenda 956
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-legalità tal-ipproċessar jiffurmaw il-qalba tar-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta.  Peress li d-dispożizzjonijiet dwar l-atti delegati għandhom jiġu limitati 
biss għal elementi mhux essenzjali tar-Regolament, il-paragrafu 5 għandu jitħassar.

Emenda 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 5 huwa eċċessiv u jaffettwa lill-elementi essenzjali tal-liġi. Dawn l-elementi 
għandhom jiġu żviluppati f’dan l-istess strument.

Emenda 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6 huwa speċifiku u mhumiex neċessarji aktar speċifikazzjonijiet permezz ta’ atti 
delegati.
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Emenda 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Emenda 960
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Emenda 961
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jagħtu gwida aktar ċara u jipprovdu ċertezza legali għall-ipproċessar tad-dejta 
abbażi tal-interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta. Il-paragrafu 4 għandu jitħassar, għar-
raġuni li għal bidla ta’ għan, jeħtieġ li tapplika xorta waħda, waħda mir-raġunijiet legali 
f’paragrafu 1. Barra minn hekk, id-Direttiva 95/46/KE ma tippermettix bidla ta’ għan, 
għalhekk għandu jinżamm hawnhekk il-livell ta’ protezzjoni.

Emenda 962
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għadhiex tintuża minħabba l-Artikoli 6(1)(f), 6(1a) u 6(1b).
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Emenda 963
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Emenda 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en
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Emenda 965
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Emenda 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punt (f) tal-
paragrafu 1 għal diversi setturi u 
sitwazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta, 
inkluż fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tirrigwarda lil minorenni.

imħassar

Or. en

Emenda 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-
prova għall-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu 
għal għanijiet speċifikati.

1. Il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-
prova li s-suġġett tad-dejta ġie infurmat 
kif xieraq bih minn qabel jew fil-ħin li ta 
l-kunsens tiegħu għall-ipproċessar tad-
dejta personali tiegħu għal għanijiet 
speċifikati.

Or. es

Emenda 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jġorr l-oneru tal-
prova għall-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu
għal għanijiet speċifikati.

1. Meta d-dejta tiġi pproċessata skont l-
Artikolu 6 paragrafu 1(a) il-kontrollur 
għandu jġorr l-oneru tal-prova għall-
kunsens tas-suġġett tad-dejta għall-
ipproċessar tad-dejta personali tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni ulterjuri biex dan l-Artikolu jiġi allinjat mal-Artikolu 6.

Emenda 969
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda 
wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex 

imħassar
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jingħata kunsens għandu jiġi ppreżentat 
b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn 
din il-kwistjoni l-oħra.

Or. en

Emenda 970
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda 
wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex 
jingħata kunsensgħandu jiġi ppreżentat 
b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn 
din il-kwistjoni l-oħra.

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub jew elettronika li 
tirrigwarda wkoll kwistjoni oħra, ir-
rekwiżit biex jingħata kunsens għandu jiġi 
ppreżentat b’mod li jintgħaraf fid-dehra 
tiegħu minn din il-kwistjoni l-oħra.

Or. en

Emenda 971
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda
wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex 
jingħata kunsensgħandu jiġi ppreżentat 
b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn 
din il-kwistjoni l-oħra.

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda 
kwistjoni ġdida għalkollox, separata u 
mhux relatata, ir-rekwiżit biex jingħata
kunsens għandu jiġi ppreżentat b’mod li 
jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn din il-
kwistjoni l-oħra.

Or. en
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Emenda 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda 
wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex 
jingħata kunsens għandu jiġi ppreżentat 
b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn 
din il-kwistjoni l-oħra.

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
jingħata permezz ta’ kunsens għal
dikjarazzjoni bil-miktub mill-kontrollur, 
tali dikjarazzjonijiet għandhom:

(a) jużaw lingwa sempliċi, fil-qasir u 
trasparenti sa fejn ikun raġonevolment 
possibbli u jkunu strutturati tajjeb;
(b) ma jkunx fihom klawżoli li mhumiex 
mistennija b’mod raġonevoli u huwa 
żvantaġġużi b’mod sinifikanti; u
(c) jiġu interpretati favur is-suġġett tad-
dejta jekk mhumiex ċari jew huma 
kontradittorji.
Klawżoli li parzjalment jiksru dan ir-
regolament huma kompletament nulli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa ma hemm l-ebda gwida kif għandhom jinkitbu tali politiki sabiex ikunu bażi xierqa 
għal kunsens “infurmat”. Is-suġġetti tad-dejta huma ħafna drabi ffaċċjati b’politiki 
eċċezzjonalment vagi, twal jew ikkumplikati li jiskoraġġixxu lis-suġġetti tad-dejta milli 
jaqrahom u jifhmuhom. Din l-emenda qed tintroduċi il-prinċipji stabbiliti sew dwar termini 
mhux ġusti f’kuntratti tal-konsumatur sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Din tippermetti 
wkoll li ssir referenza għal każistika li ilha teżisti meta jiġi interpretat ir-Regolament.

Emenda 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda 
wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex 
jingħata kunsensgħandu jiġi ppreżentat 
b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn 
din il-kwistjoni l-oħra.

2. Jekk il-kunsens tas-suġġett tad-dejta 
għandu jingħata fil-kuntest ta’
dikjarazzjoni bil-miktub li tirrigwarda 
wkoll kwistjoni oħra, ir-rekwiżit biex 
jingħata kunsens għandu jiġi ppreżentat 
b’mod li jintgħaraf fid-dehra tiegħu minn 
din il-kwistjoni l-oħra. Il-permess tas-
suġġett tad-dejta jista’ jintalab 
elettronikament, partikolarment fil-
kuntest ta’ servizzi informattivi fis-soċjetà.

Or. pl

Emenda 974
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk dejta tinġabar għall-ipproċessar 
wara li jkun ingħata kunsens permezz ta’
mezzi awtomizzati biss skont il-
paragrafu 2a u l-psewdonimi jiġu aktar 
tard assoċjati b’mod illegali ma’
identifikaturi personali oħra li ma 
jippermettux l-identifikazzjoni diretta ta’
suġġett tad-dejta skont l-Artikolu 4(1), 
dan imbagħad jikkostitwixxi ksur tad-
dejta personali li aktarx jaffettwa b’mod 
ħażin il-protezzjoni tal-privatezza tas-
suġġett tad-dejta. In-notifiki tal-ksur 
għandhom jiġu kkomunikati skont il-
proċeduri fl-Artikoli 31 u 32.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa possibbli li jiġu identifikati mill-ġdid psewdonimi meta s-suġġett tad-dejta jinteraġixxi 
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ma’ servizz billi jdaħħal dejta personali oħra, jew billi pereżempju jiftaħ posta elettronika li 
jkun fiha immaġini inkorporata (web bug), fejn il-posta elettronika hija assoċjata ma’ dejta 
psewdonoma li diġà inġabret. Jekk il-kunsens ikun inkiseb biss permezz ta’ mezzi awtomizzati 
skont it-tnaqqis fl-obbligi ta’ dejta psewdonoma tal-Artikolu 7(2)(a), imbagħad din il-prattika 
hija illegali u għandha tikkostitwixxi ksur tad-dejta personali.

Emenda 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kunsens għandu jiġi affermat mill-
ġdid wara sentejn, u jekk dan ma jsirx, 
jiskadi.

Or. en

Emenda 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
kuntrattwali eżistenti tas-suġġett tad-dejta,
is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu. Huwa legali 
li l-irtirar tal-kunsens jista’ jirriżulta fit-
terminazzjoni tar-relazzjoni mal-
kontrollur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-irtirar tal-kunsens ma jaffettwax obbligi kuntrattwali oħra tas-suġġett 
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tad-dejta. Barra minn hekk, jista’ jwassal għat-terminazzjoni tal-kuntratt fejn altrimenti jkun 
jitqies impossibbli li jinżamm.

Emenda 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi 
kuntrattwali eżistenti tas-suġġett tad-dejta,
is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu. Huwa legali 
li l-irtirar tal-kunsens jista’ jirriżulta fit-
terminazzjoni tar-relazzjoni mal-
kontrollur.

Or. en

Emenda 978
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu u lanqas 
m’għandu jaffettwa l-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta abbażi ta’ raġunijiet 
oħra msemmija fl-Artikolu 6(1).

Or. en
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Emenda 979
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-
kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-
kunsens qabel l-irtirar tiegħu. Din il-
possibiltà li jirtiraw il-kunsens tagħhom 
għandha tiġi offruta bl-istess aċċess u l-
istess livell ta’ diffikultà prattika li 
ppermettiet l-għoti ta’ dan il-kunsens.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa mistenni li s-suġġett tad-dejta għandu jkollu l-possibiltà li jirtira l-kunsens tiegħu fl-
istess kundizzjonijiet li kien hemm meta ta l-kunsens, mingħajr ma jinvolvi sforz akbar, u 
lanqas aktar żmien.

Emenda 980
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu. L-irtirar 
huwa eskluż skont il-prinċipji ta’ bona 
fide jekk huwa meħtieġ il-kunsens għall-
eżekuzzjoni ta’ kuntratt.
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Or. de

Emenda 981
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu.

3. Is-suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt 
li jirtira l-kunsens tiegħu fi kwalunkwe ħin. 
L-irtirar tal-kunsens ma għandux jaffettwa 
l-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq 
kunsens qabel l-irtirar tiegħu, jew 
ipproċessar leġittimu wara l-kunsens 
bħaż-żamma tar-rekords jew riċerka dwar 
is-saħħa, l-istorja, l-statistika jew ix-
xjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din biex jiġu koperti sitwazzjonijiet fejn hemm raġuni leġittima għaż-żamma.

Emenda 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ li suġġett tad-dejta jirtira l-
kunsens, il-kontrollur jista’ jirrifjuta li 
jipprovdi aktar servizzi jekk l-ipproċessar 
tad-dejta huwa vitali għall-provvediment 
tas-servizz jew biex jiġi żgurat il-livell 
xieraq ta’ servizzi.

Or. en
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Emenda 983
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

imħassar

Or. en

Emenda 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

imħassar

Or. es

Emenda 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-

imħassar
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pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7(4) jippermetti interpretazzjoni wiesa’ ħafna u jitfa’ dubju fuq il-possibbiltà 
prattika li jinkiseb kunsens validu. L-Artikolu 4 paragrafu 8 diġà jiddefinixxi li l-kunsens tas-
suġġett tad-dejta għandu jingħata liberament. Konsegwentement, ir-rekwiżit ta’ bilanċ 
mhuwiex neċessarju.

Emenda 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

imħassar

Or. en

Emenda 987
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

imħassar
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Or. en

Emenda 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

imħassar

Or. en

Emenda 989
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. Dan ma japplikax għall-
awtoritajiet pubbliċi jew għall-
opportunitajiet tal-impjegatur li 
jipproċessaw dejta personali abbażi tal-
kunsens taċ-ċittadin jew l-impjegat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm nuqqas ta’ bilanċ inerenti fis-setgħat fir-relazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi u ċ-
ċittadini abbażi tad-daqs kif ukoll in-natura tal-kompiti mwettqa mill-awtoritajiet pubbliċi. 
Huwa fl-interess tas-suġġett tad-dejta li l-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens ikun applikabbli 
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wkoll għall-awtoritajiet pubbliċi billi l-kunsens jeħtieġ parteċipazzjoni attiva miċ-ċittadin u 
jirrendi lill-proċessur possibbiltà li jagħti informazzjoni lis-suġġett.

Emenda 990
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux bħala regola
jipprovdi bażi legali għall-ipproċessar ta’
dejta personali f’każ meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti fit-termini tad-
dipendenza bejn il-pożizzjoni tas-suġġett 
tad-dejta u l-kontrollur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta’ bilanċ ċar hija wisq vaga u dipendenza tirrifletti aħjar l-għan maħsub ta’ dan il-
paragrafu.

Emenda 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. M’għandux ikun hemm l-ebda 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti meta d-dejta 
tiġi pproċessata fil-kuntest ta’ impjieg jew 
kuntratti li jipproteġu kontra r-riskju.

Or. en
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Emenda 992
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Bħala regola, il-kunsens ma għandux 
jipprovdi bażi legali għall-ipproċessar, 
meta jkun hemm nuqqas ta’ bilanċ 
sinifikanti bejn il-pożizzjoni tas-suġġett 
tad-dejta u l-kontrollur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke f’sitwazzjonijiet elenkati fil-Premessa rilevanti 34, bħar-relazzjonijiet tal-impjieg, jista’
jkun hemm sitwazzjonijiet meta s-suġġett tad-dejta għandu jkun jista’ jeżerċita d-dritt tiegħu 
li d-dejta personali tiġi proċessata abbażi ta’ kunsens espliċitu li jingħata liberament.

Emenda 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar jekk, minħabba
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tal-kontrollur u tas-suġġett tad-
dejta, ma jkunx ingħata liberament, skont 
l-Artikolu 4(8).

Or. en

Emenda 994
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti jew relazzoni 
koersiva bejn il-pożizzjoni tas-suġġett tad-
dejta u l-kontrollur. Ir-relazzjoni bejn 
pazjent u fornitur tal-kura tas-saħħa 
mhijiex meqjusa bħala relazzjoni 
żbilanċata jew koersiva b’mod sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur, jew fejn l-ipproċessar ta’ dejta 
għal għan huwa sproporzjonat fir-rigward 
tal-kunsens miksub.

Or. en

Emenda 996
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur.

4. Il-kunsens ma għandux jipprovdi bażi 
legali għall-ipproċessar, meta jkun hemm 
nuqqas ta’ bilanċ sinifikanti bejn il-
pożizzjoni tas-suġġett tad-dejta u l-
kontrollur. Hawnhekk, l-interessi tas-
suġġett tad-dejta għandhom jiġu 
kkunsidrati.

Or. de

Emenda 997
Cornelia Ernst

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kunsens jitlef l-effett legali tiegħu 
bħala bażi għall-ipproċessar malli l-
ipproċessar ta’ dejta personali ma jkunx 
aktar meħtieġ għat-twettiq tal-għan li 
għalih tkun inġabret oriġinarjament. Fejn 
il-konklużjoni tal-għan maħsub ma jkunx 
jista’ jiġi determinat b’mod ċar,il-
kontrollur għandu, mill-anqas darba fis-
sena, jipprovdi lis-suġġett tad-dejta bl-
informazzjoni skont l-Artikolu 14 u jitlob 
konferma tal-kunsens oriġinali mis-
suġġett tad-dejta. Jekk is-suġġett tad-dejta 
ma jweġibx b’mod pożittiv, il-kunsens 
oriġinali għandu jitqies li jkun tilef l-effett 
legali tiegħu fl-aħħar tat-tieni sena 
kalendarja wara l-ewwel ipproċessar.

Or. en

Emenda 998
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-fini ta’ attivitajiet ta’ riċerka 
xjentifika (inklużi s-saħħa pubblika, ix-
xjenza medika u soċjali) il-kunsens 
għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti fid-Direttiva 2001/20/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata ċertezza legali dwar liema qafas japplika fil-prijorità għall-kunsens fil-
kuntest ta’ provi kliniċi. Ladarba ir-Regolament dwar il-Provi Kliniċi jidħol fis-seħħ, id-
dispożizzjonijiet rilevanti (attwalment taħt il-Kapitolu 5) għandhom jiġu segwiti fir-rigward 
tal-kisba ta’ kunsens infurmat.

Emenda 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-formola meħtieġa tal-kunsens 
għandha tirrifletti l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 5a, 5b u 5c kif ukoll ir-riżultat tal-
analiżi tar-riskju tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 33.

Or. en

Emenda 1000
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kunsens huwa marbut mal-għan u 
jaqa’ meta l-għan ma jkunx aktar 
eżistenti; il-kunsens huwa wkoll invalidu 
jekk is-suġġett tad-dejta jagħti l-kunsens 
tiegħu b’mod ġenerali astratt għal forom 
indefiniti u imprevedibbli tal-ipproċessar 
tad-dejta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan, li jiġi żgurat, li s-suġġetti tad-dejta ma jiġux sfurzati, permezz ta’
kunsens mhux kundizzjonat, li jagħtu kunsens ta’ darba għal żmien illimitat għal kwalunkwe 
numru ta’ forom ta’ pproċessar tad-dejta, li mbagħad jistgħu jinkludu wkoll it-trażmissjoni 
jew l-ipproċessar minn partijiet terzi.

Emenda 1001
Dimitrios Droutsas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni 
mill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 86 
għall-għan li jiġu speċifikati aktar ir-
rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għall-
istandards tekniċi msemmija fil-
paragrafu 2a, u biex jiġi ddikjarat li 
standard tekniku huwa konformi ma’ dan 
ir-Regolament u għandu validità ġenerali 
fi ħdan l-Unjoni.

Or. en

Emenda 1002
Monika Hohlmeier
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Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Id-dispożizzjonijiet tal-Istati Mermbri 
dwar il-validità tad-dikjarazzjonijiet u l-
kuntratti ta’ kunsens jibqgħu mhux 
affettwati.

Or. de

Emenda 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Il-fornituri tas-servizzi m’għandhomx 
jagħmlu l-offerta tagħhom dipendenti fuq 
il-kunsens għall-ipproċessar tad-dejta li 
mhijiex neċessarja għas-servizz ipprovdut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ servizz jista’ ma jkunx dipendenti fuq il-kunsens għall-ipproċessar mhux ristrett ta’
dejta.

Emenda 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

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

Artikolu 7a

Il-kunsens ser ikun jista’ jinkiseb biss 
minn ipproċessar legali u li mhuwiex 
eċċessiv meta mqabbel mal-finijiet tiegħu. 
Il-kunsens ma jikkostitwix bażi legali 
valida meta l-għan tiegħu huwa li 
jippermetti lill-kontrollur li jiskennja d-
direttorju ta’ kuntatti tal-persuna 
kkonċernata għal skopijiet ta’ ġabra ta’
dejta personali ta’ terzi persuni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ħafna servizzi onlajn jużaw id-direttorji tal-konsumaturi.  Skont ir-regolament, kollox ikun 
konformi jekk il-konsumatur li jkollu d-direttorju tiegħu skennjat jagħti l-kunsens tiegħu.  Il-
konsumatur iżomm dejta dwar konsumaturi oħra (indirizzi elettroniċi, indirizzi, numri tat-
telefon), u din id-dejta tidħol f’bażijiet ta’ dejta mingħajr il-kunsens tagħhom. 

Emenda 1005
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
fir-rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni taħt it-13-il sena 
għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li 
l-kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-
kustodju tal-minorenni. Il-kontrollur 
għandu jagħmel kull sforz raġonevoli 
sabiex jikseb il-kunsens verifikabbli, 
filwaqt li jieħu inkonsiderazzjoni t-
teknoloġija disponibbli.

imħassar
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Or. en

Emenda 1006
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi u oġġetti
minn soċjetà tal-informazzjoni direttament 
lil minorenni, l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni taħt l-14-il sena 
għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li l-
kunsens jingħata mill-ġenitur jew ir-
rappreżentant legali tal-minorenni. Il-
kontrollur għandu jagħmel kull sforz 
raġonevoli sabiex jikseb il-kunsens 
verifikabbli, filwaqt li jieħu
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.
Il-metodi biex jinkiseb kunsens 
verifikabbli m’għandhomx iwasslu għall-
ipproċessar ulterjuri tad-dejta personali li 
ma tkunx neċessarja.

Or. hu

Emenda 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu 
jkun legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
direttament lil minorenni, l-ipproċessar tad-
dejta personali ta’ minorenni għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew ir-rappreżentant 
legali tal-minorenni. Il-kontrollur għandu 
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minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

jagħmel kull sforz raġonevoli sabiex jikseb 
il-kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

Or. en

Emenda 1008
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt il-15-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

Or. de

Emenda 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt is-16-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
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jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

jingħata mill-ġenitur jew ir-rappreżentant 
legali tal-minorenni. Il-kontrollur għandu 
jagħmel kull sforz raġonevoli sabiex jikseb 
il-kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.
Il-metodi biex jinkiseb kunsens 
verifikabbli m’għandhomx iwasslu għal 
aktar ipproċessar tad-dejta personali li 
inkella ma jkunx meħtieġ.

Or. en

Emenda 1010
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
direttament lil minorenni, l-ipproċessar tad-
dejta personali ta’ minorenni taħt it-13-il 
sena għandu jkun legali biss jekk u sal-punt 
li l-kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-
gwardjan legali tal-minorenni. Il-
kontrollur għandu jagħmel kull sforz 
raġonevoli sabiex jikseb il-kunsens 
verifikabbli, filwaqt li jieħu
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.
Il-metodi biex jinkiseb kunsens 
verifikabbli m’għandhomx iwasslu għal 
aktar ipproċessar tad-dejta personali li 
inkella ma jkunx meħtieġ.

Or. en

Emenda 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta personali 
ta’ minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi direttament 
lil minorenni, l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni taħt it-13-il sena 
għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li l-
kunsens jingħata mill-ġenitur jew il-
kustodju tal-minorenni. Il-kontrollur 
għandu jagħmel kull sforz raġonevoli 
sabiex jikseb il-kunsens verifikabbli, 
filwaqt li jieħu inkonsiderazzjoni t-
teknoloġija disponibbli.

Or. en

Emenda 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew mill-kustodju tal-
minorenni.   Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt il-15-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew mill-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.  

Or. fr

Emenda 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt it-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni. Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex jikseb il-
kunsens verifikabbli, filwaqt li jieħu in 
konsiderazzjoni t-teknoloġija disponibbli.

1. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, fir-
rigward tal-offerta ta’ servizzi minn soċjetà 
tal-informazzjoni direttament lil minorenni, 
l-ipproċessar tad-dejta personali ta’
minorenni taħt il-13-il sena għandu jkun 
legali biss jekk u sal-punt li l-kunsens 
jingħata mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni, mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 6(1). Il-kontrollur għandu jagħmel 
kull sforz raġonevoli sabiex javża u jikseb 
il-kunsens verifikabbli sinifikanti (eż. billi 
jikseb il-kunsens mill-indirizz tal-posta 
elettronika tal-ġenitur jew il-kustodju, 
filwaqt li jieħu inkonsiderazzjoni t-
teknoloġija disponibbli.

Or. en

Emenda 1014
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
fir-rigward tal-offerta ta’ servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni direttament lil 
minorenni, l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni taħt it-18-il sena 
għandu jkun legali biss jekk u sal-punt li 
l-kunsens jingħata jew jiġi awtorizzat 
mill-ġenitur jew il-kustodju tal-
minorenni, permezz tal-indirizz tal-posta 
elettronika tal-ġenitur jew il-kustodju. Il-
kontrollur għandu jagħmel kull sforz 
raġonevoli sabiex jikseb il-kunsens 
verifikabbli, filwaqt li jieħu 
inkonsiderazzjoni t-teknoloġija 
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disponibbli.

Or. en

Emenda 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-informazzjoni pprovduta sabiex 
ikun espress il-kunsens għandha tingħata 
b’lingwa ċara u adattata skont l-età, 
b’mod li jinftiehem faċilment minn tfal ‘il 
fuq minn 13-il sena.

Or. en

Emenda 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn servizz tas-soċjetà tal-
informazzjoni jagħmel il-faċilitajiet tan-
netwerking soċjali disponibbli għat-tfal, 
dan għandu jieħu miżuri espliċiti sabiex 
jipproteġi l-benesseri tagħhom, inkluż billi 
jiżgura, sakemm ikun possibbli, li huma 
jkunu konxji tal-identitajiet ta’ dawk li 
magħhom ikunu qegħdin jikkomunikaw.

Or. en
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Emenda 1017
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-metodi biex jinkiseb kunsens 
sinifikanti m’għandhomx iwasslu għal 
ipproċessar addizzjonali ta’ dejta 
personali tal-minorenni kkonċernat.

Or. en

Emenda 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-metodi biex jinkiseb kunsens 
sinifikanti m’għandhomx iwasslu għal 
ipproċessar addizzjonali ta’ dejta 
personali tal-minorenni kkonċernat.

Or. en

Emenda 1019
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Meta s-servizzi msemmija fil-
paragrafu 1 huma xierqa u adattati b’mod 
partikolari għal minorenni u jkunu ġew 
innotifikati u huma kontrollati mill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti, ir-
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rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 ma 
japplikawx.

Or. en

Emenda 1020
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 m’għandux jaffettwa l-
kuntratt legali ġenerali tal-Istati Membri 
bħar-regoli dwar il-validità, il-formazzjoni 
jew l-effett ta’ kuntratt fir-rigward ta’
minorenni.

imħassar

Or. en

Emenda 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Paragrafu 1 m’għandux japplika 
meta s-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni offruti direttament lil 
minorenni huma biss servizzi preventivi 
jew ta’ konsulenza għal żgħażagħ 
f’sitwazzjonijiet diffiċli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni offruti lit-tfal jiddependu mill-fatt li t-tfal jistgħu 
jużawhom mingħajr il-kunsens tal-ġenituri tagħhom. Dan huwa per eżempju l-każ b’chats 
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onlajn għall-vittmi ta’ abbuż sesswali. Mingħajr possibbiltà ta’ deroga għal dawn il-każijiet, 
xi servizzi ta’ konsulenza li għandhom fil-mira tagħhom lit-tfal li qed ifittxu għajnuna 
f’sitwazzjonijiet fejn il-ġenituri jew ir-rappreżentant legali tagħhom jistgħu jkunu marbuta 
mill-qrib mal-problema tal-minorenni ma jkunux disponibbli aktar. Ara wkoll il-formulazzjoni
tal-emenda għall-premessa 29a (ġdida).

Emenda 1022
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens 
verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Billi 
tagħmel hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

imħassar

Or. en

Emenda 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżitigħall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens 
verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Billi 
tagħmel hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra miżuri speċifiċi għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 

imħassar



AM\928600MT.doc 75/168 PE506.146v01-00

MT

medju.

Or. es

Emenda 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens 
verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Billi 
tagħmel hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

imħassar

Or. en

Emenda 1025
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens 
verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Billi 
tagħmel hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 

imħassar
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medju.

Or. en

Emenda 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens 
verifikabbli msemmi fil-paragrafu 1. Billi 
tagħmel hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

imħassar

Or. en

Emenda 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli 
msemmi fil-paragrafu 1. Billi tagħmel 
hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tistabbilixxi 
formoli standard għal metodi speċifiċi
biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli 
msemmi fil-paragrafu 1.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti kollha implimentattivi b’atti delegati sabiex jiġi 
garantit l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 1028
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli 
msemmi fil-paragrafu 1. Billi tagħmel 
hekk, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-miżuri speċifiċi, għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli 
msemmi fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 1029
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet li tispeċifika 
ulterjorment il-kriterji u r-rekwiżiti għall-
metodi biex jinkiseb il-kunsens verifikabbli 
msemmi fil-paragrafu 1. Billi tagħmel 
hekk, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
l-miżuri speċifiċi, għal mikroimpriżi, 

3. Wara li titlob opinjoni mill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 86 
għall-finijiet li tispeċifika ulterjorment il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-metodi biex 
jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi
fil-paragrafu. Billi tagħmel hekk, il-
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impriżi żgħar u ta’ daqs medju. Kummissjoni għandha tikkunsidra l-miżuri 
speċifiċi, għal mikroimpriżi, impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju.

Or. en

Emenda 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-paragrafi 1, 2, u 3 m’għandhomx 
japplikaw fejn l-ipproċessar tad-dejta 
personali ta’ minorenni jikkonċerna dejta 
dwar is-saħħa u fejn il-liġi tal-Istat 
Membri fil-qasam tas-saħħa u l-kura 
soċjali tagħti prijorità lill-maturità u lill-
kompetenza ta’ individwu fuq l-età fiżika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ saħħa u kura soċjali l-awtorizzazzjoni minn ġenitur jew gwardjan ta’
minorenni m’għandhiex tkun neċessarja meta l-minorenni jkollu l-maturità u l-kompetenza li 
jieħu deċiżjoni għalih innifsu. Fir-Renju Unit persuna ta’ 12-il sena jew aktar għandha titqies 
ta’ età biżżejjed u matura biżżejjed biex teżerċita d-dritt tagħha li tiddeċiedi min aktar jista’
jaċċessa r-rekords dwar is-saħħa tagħha. F’Każijiet ta’ Protezzjoni ta’ Minorenni, mhuwiex 
dejjem fl-interessi tas-suġġett tad-dejta li l-ġenitur jew il-kustodju tiegħu jkollu aċċess għad-
dejta tiegħu u dan jeħtieġ li jiġi rifless fil-leġiżlazzjoni.

Emenda 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixi forom 
standard għal metodi speċifiċi biex 

imħassar
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jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi 
fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. es

Emenda 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixi forom 
standard għal metodi speċifiċi biex 
jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi 
fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti kollha implimentattivi b’atti delegati sabiex jiġi 
garantit l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixi forom 
standard għal metodi speċifiċi biex 
jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi 
fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

imħassar
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skont l-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 1034
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixi forom 
standard għal metodi speċifiċi biex 
jinkiseb il-kunsens verifikabbli msemmi 
fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1035
Manfred Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixi forom 
standard għal metodi speċifiċi biex jinkiseb 
il-kunsens verifikabbli msemmi fil-
paragrafu 1. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adotatti 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

4. Il-Kummissjoni tistabbilixi forom 
standard għal metodi speċifiċi biex jinkiseb 
il-kunsens verifikabbli msemmi fil-
paragrafu 1. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adotatti 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ġeneralment, l-età tal-kompetenza legali fl-Unjoni Ewropea tinsab fl-età ta’ 18-il sena. 
F’każijiet eċċezzjonali l-kompetenza legali/responsabbiltà kriminali tal-minuri hija 
kondizzjonalment aċċettata mill-età ta’ 14 jew 15-il sena. L-istabbiliment ta’ 13-il sena jidher 
daqsxejn arbitrarju u ma jixraqx lill-interess tal-protezzjoni tal-minorenni. Iż-żieda tal-età 
għal 15-il sena tidher ħafna aktar xierqa. L-emenda tal-paragrafu 4 hija meħtieġa, sabiex 
tagħti sigurtà legali lill-fornituri f’dak li għandu x’jaqsam mal-kunsens miksub.

Emenda 1036
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull minorenni għandu jkun liberu li 
jgħid dak li jaħseb u li jfittex u jirċievi 
kull tip ta’ informazzjoni, sakemm dan 
ikun fi ħdan il-liġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal

Emenda 1037
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Kull minorenni għandu d-dritt għall-
privatezza. Il-liġi għandha tipproteġi l-
ħajja privata, tal-familja u tad-dar tal-
minorenni. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal

Emenda 1038
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Kull minorenni għandu d-dritt għall-
informazzjoni affidabbli. Din għandha 
tkun informazzjoni li t-tfal jistgħu jifhmu. 
Il-Gvernijiet tal-Istati Membri għandhom 
jgħinu biex jipproteġu lit-tfal minn 
materjali li jistgħu jagħmlulhom ħsara. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal

Emenda 1039
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali, reati kriminali, inklużi 
reati u kwistjonijiet li ma wasslux għal 
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sigurtà għandu jkun ipprojbit. kundanna, problemi soċjali sinifikanti,
jew miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun 
ipprojbit.

Or. en

Emenda 1040
Claude Moraes

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin filosofiku, l-orjentazzjoni 
sesswali, is-sħubija u l-attivitajiet fi 
trejdjunjins, u l-ipproċessar ta’ dejta 
ġenetika jew dejta dwar is-saħħa jew il-
ħajja sesswali jew sentenzi kriminali jew 
miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun 
ipprojbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-aċċess għad-dejta personali tal-ħaddiema għandu jinkludi kwalunkwe attivitajiet 
tat-trejdjunjins

Emenda 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins,
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ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

problemi soċjali sinifikanti u l-ipproċessar 
ta’ dejta ġenetika jew dejta dwar is-saħħa 
jew il-ħajja sesswali jew sentenzi kriminali 
jew miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun 
ipprojbit.

Or. en

Emenda 1042
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, l-orjentazzjoni sesswali jew l-
identità tal-ġeneru, is-sħubija u l-
attivitajiet fi trejdjunjins, u l-ipproċessar 
ta’ dejta ġenetika jew bijometrika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

Or. en

Emenda 1043
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar il-ħajja sesswali u l-ipproċessar ta’
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sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

dejta personali maħsub li jiżvela 
informazzjoni dwar is-saħħa għandu jkun 
ipprojbit.

Or. en

Emenda 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija kif ukoll l-attività fi 
trejdjunjins, u l-ipproċessar ta’ dejta 
ġenetika jew dejta dwar is-saħħa jew il-
ħajja sesswali jew sentenzi kriminali jew 
miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun 
ipprojbit.

Or. de

Emenda 1045
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin filosofiku, l-orjentazzjoni 
sesswali jew l-identità tal-ġeneru, is-
sħubija u l-attivitajiet fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika u bijometrika
jew dejta dwar is-saħħa jew il-ħajja 
sesswali jew sentenzi kriminali jew miżuri 
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relatati ta’ sigurtà għandu jkun ipprojbit.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda f’konformità mal-Artikolu 4

Emenda 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta ġenetika jew dejta 
dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali jew 
sentenzi kriminali jew miżuri relatati ta’
sigurtà għandu jkun ipprojbit.

1. L-ipproċessar ta’ dejta personali, li 
tiżvela r-razza jew l-oriġini etnika, l-
opinjonijiet politiċi, ir-reliġjon jew it-
twemmin, is-sħubija fi trejdjunjins, u l-
ipproċessar ta’ dejta finanzjarja, dejta
ġenetika jew dejta dwar is-saħħa jew il-
ħajja sesswali jew sentenzi kriminali jew 
miżuri relatati ta’ sigurtà għandu jkun 
ipprojbit.

Or. en

Emenda 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni 
jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-
projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta; jew

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
għall-ipproċessar ta’ dik id-dejta personali, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8, għajr meta l-liġi tal-Unjoni 
jew il-liġi ta’ Stat Membru tipprovdi li l-
projbizzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
tistax titneħħa mis-suġġett tad-dejta. Dan 
jinkludi salvagwardji biex jipprevjenu t-
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tniżżil fuq lista sewda ta’ ħaddiema, 
pereżempju fir-rigward tal-attivitajiet 
tagħhom fi trejdjunjins; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda meħtieġa biex tissalvagwardja kontra l-użu tad-dejta personali kontra s-suġġett tad-
dejta fil-kuntest ta’ impjieg.

Emenda 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li kategoriji speċjali ta’ dejta personali jiġu pproċessati wkoll għat-
twettiq jew id-dħul f’kuntratt li huwa mixtieq mis-suġġett tad-dejta.

Emenda 1049
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
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qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; jew

qasam tal-liġi tax-xogħol jew ftehimiet 
kollettivi fis-suq tax-xogħol safejn dan 
ikun awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-
liġi ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; jew

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru jew ftehimiet kollettivi 
fis-suq tax-xogħol li jipprovdu għal 
salvagwardji adegwati; jew

Or. en

Emenda 1051
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
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ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; jew

ta’ Stat Membru jew ftehimiet kollettivi li
jipprovdu għal salvagwardji adegwati; jew

Or. en

Emenda 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; jew

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati li jiżguraw id-
drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta bħad-dritt għan-
nondiskriminazzjoni; jew

Or. en

Emenda 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati; jew

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru sakemm jissodisfa għan 
definit b’mod ċar ta’ interess pubbliku, 
jirrispetta l-essenza tad-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, ikun 
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proporzjonat mal-għan leġittimu segwit u 
jirrispetta d-drittijiet fundamentali u l-
interessi tas-suġġett tad-dejta; jew

Or. en

Emenda 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru li tipprovdi għal 
salvagwardji adegwati;

(b) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għanijiet ta’ twettiq tal-obbligi u l-eżerċitar 
ta’ drittijiet speċifiċi tal-kontrollur fil-
qasam tal-liġi tax-xogħol safejn dan ikun 
awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew mil-liġi 
ta’ Stat Membru, inklużi ftehimiet 
kollettivi, li tipprovdi għal salvagwardji 
adegwati;

Or. de

Emenda 1055
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex 
ikunu protetti l-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew ta’ persuna oħra meta s-
suġġett tad-dejta ma jkunx fiżikament jew 
legalment kapaċi li jagħti l-kunsens; jew

(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex 
ikunu protetti l-interessi tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ persuna oħra meta s-suġġett 
tad-dejta ma jkunx fiżikament jew 
legalment kapaċi li jagħti l-kunsens; jew

Or. en
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Emenda 1056
Claude Moraes

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku jew jippromwovi d-
drittijiet fundamentali tal-bniedem u bil-
kundizzjoni li l-ipproċessar huwa relatat 
biss mal-membri jew ex-membri tal-korp 
jew ma’ persuni li għandhom kuntatt 
regolari miegħu b’konnessjoni mal-
għanijiet tiegħu u li d-dejta ma tkunx 
żvelata barra dak il-korp mingħajr il-
kunsens tas-suġġetti tad-dejta; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bħal organizzazzjonijiet ta’ pazjenti li jippromwovu d-
drittijiet fundamentali tal-pazjenti, ħafna drabi jipparteċipaw fir-riċerka, u jistgħu 
jistabbilixxu wkoll reġistri tal-pazjenti, minkejja li ħafna drabi r-riżorsi finanzjarji jkunu 
limitati. Inizzjattivi minn organizzazzjonijiet tal-pazjenti jew organizzazzjonijiet oħra tas-
soċjetà ċivili biex javvanzaw is-saħħa jew id-drittijiet tal-pazjenti, minħabba li dawn huma 
attivitajiet leġittimi.

Emenda 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni, 
organizzazzjonijiet fis-suq tax-xogħol jew 
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qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

Or. en

Emenda 1058
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni jew assoċjazzjoni b’għan 
politiku, filosofiku, reliġjuż jew 
trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

Or. en

Emenda 1059
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni, 
organizzazzjonijiet attivi fis-suq tax-
xogħol jew kwalunkwe korp ieħor 
mingħajr skop ta’ qligħ b’għan politiku, 
filosofiku, reliġjuż, sportiv jew 
trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta; 
jew

Or. en

Emenda 1060
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata barra dak il-korp
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta;

(d) l-ipproċessar isir waqt l-attivitajiet 
leġittimi tagħha b’salvagwardji xierqa 
minn fondazzjoni, assoċjazzjoni jew 
kwalunkwe korp ieħor mingħajr skop ta’
qligħ b’għan politiku, filosofiku, reliġjuż 
jew trejdjunjonistiku u bil-kundizzjoni li l-
ipproċessar huwa relatat biss mal-membri 
jew ex-membri tal-korp jew ma’ persuni li 
għandhom kuntatt regolari miegħu 
b’konnessjoni mal-għanijiet tiegħu u li d-
dejta ma tkunx żvelata lil partijiet terzi
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta;

Or. de



PE506.146v01-00 94/168 AM\928600MT.doc

MT

Emenda 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta 
personali li b’mod ċar tkun saret pubblika 
mis-suġġett tad-dejta; jew

(e) l-ipproċessar huwa relatat ma’ dejta 
personali li b’mod ċar u li jintwera tkun 
saret pubblika mis-suġġett tad-dejta; jew

Or. en

Emenda 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’
talbiet legali; jew

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’
talbiet legali jew it-twettiq legalment 
iġġustifikat ta’ talbiet ta’ partijiet terzi 
affettwati; jew

Or. en

Emenda 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’
talbiet legali; jew

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
eżerċizzju jew id-difiża ta’ talbiet legali
minħabba li dawn ma jkunux b’mod ċar 
mhux raġonevoli; jew
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Or. en

Emenda 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’
talbiet legali; jew;

(f) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’
talbiet legali; jew amministrattiv, ta’
kwalunkwe klassi; jew

Or. es

Ġustifikazzjoni

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Emenda 1065
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew 
tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha 
tipprovdi miżuri xierqa sabiex 
tissalvagwardja l-interessi leġittimi tas-

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku, fuq il-bażi ta’ konvenzjonijiet 
internazzjonali li tagħmel parti minnhom 
l-UE jew Stat Membru, tal-liġi tal-Unjoni, 
jew tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha 
tipprovdi miżuri xierqa sabiex 
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suġġett tad-dejta; jew tissalvagwardja l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Interess pubbliku jista’ jiġi espress ukoll f’konvenzjonijiet internazzjonali, anke fin-nuqqas ta’
liġijiet speċifiċi nazzjonali jew tal-UE. Tali konvenzjonijiet xorta waħda jkunu meħtieġa li 
jirrispettaw l-essenza tad-dritt għall-protezzjoni ta’ dejta personali u jkunu proporzjonati 
mal-għan leġittimu segwit. Barra minn hekk, kwalunkwe pproċessar ta’ dejta personali fuq 
din il-bażi se jkollu, naturalment, jikkonforma wkoll mal-aspetti l-oħra kollha tar-
Regolament.

Emenda 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew 
tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha 
tipprovdi miżuri xierqa sabiex 
tissalvagwardja l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew 
tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha 
tipprovdi miżuri xierqa sabiex 
tissalvagwardja l-interessi leġittimi u d-
drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta; jew

Or. en

Emenda 1067
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew 

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew 
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tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha 
tipprovdi miżuri xierqa sabiex 
tissalvagwardja l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

tal-liġi tal-Istat Membru; jew

Or. en

Emenda 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku, fuq il-bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew 
tal-liġi tal-Istat Membru, li għandha 
tipprovdi miżuri xierqa sabiex 
tissalvagwardja l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew

(g) l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-
twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess 
pubbliku definit sew u sostanzjali, fuq il-
bażi tal-liġi tal-Unjoni, jew tal-liġi tal-Istat 
Membru, li għandha tkun proporzjonata 
mal-għan segwit, tirrispetta l-essenza tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta u
tipprovdi miżuri xierqa sabiex 
tissalvagwardja d-drittijiet fundamentali u
l-interessi tas-suġġett tad-dejta; jew

Or. en

Emenda 1069
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-
saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’
saħħa u soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 81; jew

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-
saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’
saħħa, inkluż għal riċerka storika, 
statistika jew xjentifika u soġġett għall-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija
fl-Artikolu 81; jew
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa sabiex jiġi salvagwardjat l-ipproċessar ta’ dejta medika użata 
għal skopijiet ta’ riċerka storika, statistika jew xjentifika.  Ix-xjentisti jiddependu b’mod 
qawwi fuq reġistri ta’ pazjenti u biobanks biex iwettqu riċerka epidemjoloġika, klinika u 
traslazzjonali, u għaldaqstant huwa meħtieġ li jiġi żgurat l-ipproċessar ta’ dejta personali 
għal skopijiet ta’ saħħa.

Emenda 1070
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-
saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’
saħħa u soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 81; jew

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-
saħħa u l-assigurazzjoni huwa meħtieġ 
għal skopijiet ta’ saħħa u soġġett għall-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija 
fl-Artikolu 81; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta’ dejta rilevanti dwar is-saħħa huwa fundamentali mhux biss għall-
assigurazzjoni fuq is-saħħa (kif previst fl-Artikolu 81) iżda wkoll għal forom oħra ta’
assigurazzjoni (eż. assigurazzjoni fuq il-ħajja), u għandu jkun permess għall-valutazzjoni ta’
riskji assigurati, il-kalkolu ta’ primjums u l-ħlas ta’ talbiet u l-pagament ta’ benefiċċji 
mingħajr l-obbligu li jintalab il-kunsens espliċitu, speċifiku u infurmat tas-suġġett tad-dejta 
qabel kull ipproċessar. Ara wkoll l-emenda fl-Artikolu 81 tar-Regolament.

Emenda 1071
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s- (h) l-ipproċessar ta’ dejta personali 
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saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’
saħħa u soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 81; 
jew

maħsub biex jiżvela informazzjoni li 
tirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal 
skopijiet ta’ mediċina preventiva jew l-
għoti ta’ kura jew trattament jew il-
ġestjoni tas-servizzi ta’ kura tas-saħħa, 
fejn dik id-dejta tkun pproċessata minn 
professjonist tas-saħħa soġġett għall-
obbligu tas-segretezza professjonali jew 
persuna oħra soġġetta wkoll għal obbligu 
ekwivalenti ta’ kunfidenzjalità taħt il-liġi 
tal-Istat Membru jew regoli stabbiliti 
minn korpi kompetenti nazzjonali; jew

Or. en

Emenda 1072
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-
saħħa huwa meħtieġ għal skopijiet ta’
saħħa u soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 81;

(h) l-ipproċessar ta’ dejta li tirrigwarda s-
saħħa huwa meħtieġ għal dawk l-iskopijiet 
speċifikati jew relatati magħhom għat-
twettiq ta’ kuntratti  u soġġett għall-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija 
fl-Artikolu 81;

Or. de

Emenda 1073
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-ipproċessar huwa limitat għal dejta 
psewdonomizzata, fejn is-suġġett tad-dejta 
huwa protett b’mod xieraq u r-riċevitur 
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tas-servizz jingħata dritt li joġġezzjona 
skont l-Artikolu 19(3) u l-ipproċessar 
huwa meħtieġ għall-għan tal-interess 
leġittimu segwit mill-kontrollur jew parti 
terza.

Or. en

Emenda 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-ipproċessar huwa meħtieġ għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83; jew

(i) l-ipproċessar huwa meħtieġ għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika, kif ukoll ta’ riċerka uffiċjali 
jew amministrattiva ta’ detriment għad-
determinazzjoni tal-filjazzjoni naturali,
soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83; jew

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar huwa meħtieġ għal għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika, kif 
ukoll ta’ riċerka uffiċjali jew amministrattiva ta’ detriment għad-determinazzjoni tal-
filjazzjoni naturali, soġġett għall-kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83;

Emenda 1075
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll u l-
permess tal-awtorità superviżorja jew fejn 
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ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

l-ipproċessar ikun neċessarju għal 
konformità ma’ obbligu legali jew 
regolatorju li jkun soġġett għalih il-
kontrollur, jew għat-twettiq ta’ ħidma 
mwettqa għal raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, u sakemm jiġi awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat 
Membru li qiegħed jipprovdi għas-
salvagwardji xierqa għad-drittijiet 
fundamentali u l-interessi tas-suġġett tad-
dejta. Reġistru komplet ta’ kundanni 
kriminali għandu jinżamm biss taħt il-
kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en

Emenda 1076
Frank Engel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) -ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju jew ordnijiet 
u rakkomandazzjonijiet ta’
organizzazzjonijiet kompetenti kif ukoll ir-
rekwiżiti ta’ awtoritajiet superviżorji li 
jkun soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en
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Emenda 1077
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, għall-
prevenzjoni jew id-detezzjoni tal-frodi, jew
għat-twettiq ta’ ħidma mwettqa għal 
raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, 
u sakemm jiġi awtorizzat mil-liġi tal-
Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li 
qiegħed jipprovdi għas-salvagwardji 
xierqa. Reġistru komplet ta’ kundanni 
kriminali għandu jinżamm biss taħt il-
kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-prevenzjoni u d-detezzjoni ta’ frodi ta’ assigurazzjoni, pagament u forom oħra ta’
frodi, eż., l-industrija tas-servizzi finanzjarji tipproċessa dejta personali u tikkondividi u 
tikkontroverifika din id-dejta ma’ kumpaniji oħra ta’ servizzi finanzjarji. Dan mhux biss biex 
tipprevjeni danni għall-kontrollur innifsu iżda biex tipproteġi wkoll lil kumpaniji oħra ta’
servizzi finanzjarji u s-settur tas-servizzi finanzjarji kollu kemm hu. Id-dejta pproċessata tista’
tinkludi dejta relatata ma’ kundanni kriminali u dejta li tista’ twassal għal kundanna 
kriminali, li se tkun koperta bl-Artikolu 9. It-talba għall-kunsens għal dan l-ipproċessar 
mhijiex għażla possibbli.

Emenda 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir soġġett għall-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
msemmija fl-Artikolu 83a jew taħt is-
superviżjoni ta’ awtorità superviżorja jew 
fejn l-ipproċessar ikun neċessarju għal 
konformità ma’ jew sabiex jiġi evitat il-
ksur ta’ obbligu legali jew regolatorju jew 
ftehimiet kollettivi fis-suq tax-xogħol li 
jkun soġġett għalihom il-kontrollur, jew 
għat-twettiq ta’ ħidma mwettqa għal 
raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku, 
u sakemm jiġi awtorizzat mil-liġi tal-
Unjoni jew il-liġi tal-Istat Membru li 
qiegħed jipprovdi għas-salvagwardji 
xierqa. Reġistru komplet ta’ kundanni 
kriminali għandu jinżamm biss taħt il-
kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Emenda 1079
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
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relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Kwalunkwe
reġistru ta’ kundanni kriminali għandu 
jinżamm biss taħt il-kontroll ta’ awtorità 
uffiċjali.

Or. en

Emenda 1080
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
sanzjonijiet amministrattivi, sentenzi, reati 
kriminali, kundanni jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en
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Emenda 1081
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 
ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

(j) l-ipproċessar ta’ dejta personali relatata 
ma’ offiżi, kundanni kriminali jew miżuri 
ta’ sigurtà relatati għandu jsir taħt il-
kontroll ta’ awtorità uffiċjali jew fejn l-
ipproċessar ikun neċessarju għal 
konformità ma’ obbligu legali jew 
regolatorju li jkun soġġett għalih il-
kontrollur, jew għat-twettiq ta’ ħidma 
mwettqa għal raġunijiet importanti ta’
interess pubbliku, u sakemm jiġi awtorizzat 
mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istat 
Membru li qiegħed jipprovdi għas-
salvagwardji xierqa. Reġistru komplet ta’
kundanni kriminali għandu jinżamm biss 
taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

Or. en

Emenda 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet 

(j) l-ipproċessar ta’ dejta relatata ma’
kundanni kriminali jew miżuri ta’ sigurtà 
relatati għandu jsir taħt il-kontroll ta’
awtorità uffiċjali jew fejn l-ipproċessar 
ikun neċessarju għal konformità ma’
obbligu legali jew regolatorju li jkun 
soġġett għalih il-kontrollur, jew għat-
twettiq ta’ ħidma mwettqa għal raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku, u sakemm 
jiġi awtorizzat mil-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi tal-Istat Membru li qiegħed jipprovdi 
għas-salvagwardji xierqa. Reġistru komplet
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ta’ kundanni kriminali għandu jinżamm 
biss taħt il-kontroll ta’ awtorità uffiċjali.

jew parzjali ta’ kundanni kriminali għandu 
jinżamm biss taħt il-kontroll ta’ awtorità 
uffiċjali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jidher li jimplika li jistgħu jeżistu rekords parzjali ta’ kundanni kriminali jew miżuri ta’
sigurtà, li ma kinux taħt il-kontroll tal-awtoritajiet uffiċjali. Għal kull reġistru ta’ dan it-tip, 
kemm komplet jew parzjali, għandu jkun taħt il-kontroll tal-awtoritajiet uffiċjali.

Emenda 1083
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-ipproċessar huwa meħtieġ għall-
għan uniku li jikkonforma jew jagħti 
effett lid-drittijiet għal opportunitajiet 
ugwali tal-individwi jew għall-
promozzjoni tal-inklużjoni u d-diversità fi 
ħdan il-forza tax-xogħol tal-kontrollur 
jew il-grupp ta’ imprizi li tagħhom il-
kontrollur huwa membru.

Or. en

Emenda 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-ipproċessar tad-dejta dwar is-saħħa 
huwa meħtieġ għall-protezzjoni soċjali 
privata, b’mod speċjali billi jipprovdi 
sigurtà tad-dħul jew għodod għall-



AM\928600MT.doc 107/168 PE506.146v01-00

MT

ġestjoni tar-riskji li jkunu fl-interess tas-
suġġett tad-dejta u d-dipendenti u tal-assi 
tiegħu jew tagħha, jew billi jtejjeb l-ekwità 
interġenerazzjonali permezz tad-
distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Opinjoni tal-ITRE.

Emenda 1085
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Bħala parti mill-issodisfar tar-regoli 
tal-kundizzjonalità dawk li huma suġġetti 
għal dawn l-istandards huma intitolati 
biex jipproċessaw id-dejta sakemm dan 
ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tar-
regoli tal-kundizzjonalità.

Or. de

Emenda 1086
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt jb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) l-ipproċessar huwa neċessarju għall-
finijiet interni leġittimi ta’ gruppi ta’
impriżi u fejn l-interessi tas-suġġetti tad-
dejta kkonċernati huma indirizzati 
biżżejjed permezz ta’ dispożizzjonijiet 
interni ta’ protezzjoni tad-dejta jew kodiċi 
ta’ kondotta ekwivalenti kif imsemmi fl-
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Artikolu 38c.

Or. en

Emenda 1087
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 1088
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en
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Emenda 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut huwa eċċessiv, peressli jagħti s-segħta lill-Kummissjoni biex timplimenta aspetti 
ta’ dan l-istrument li huma essenzjali, u tagħmlu f’qasam partikolarment sensittiv għat-tip ta’
dejta li għalihom tirreferi din ir-regola. Konsegwentement, jirriżulta aktar xieraq li dawn l-
aspetti jiġu implimentati f’dan ir-Regolament.

Emenda 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en
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Emenda 1091
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 1092
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji, il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
xierqa għall-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali msemmija fil-
paragrafu 1 u l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 1093
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji, il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqa 
għall-ipproċessar tal-kategoriji speċjali ta’
dejta personali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta, wara li titlob opinjoni mill-Bord 
Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta, atti 
delegati skont l-Artikolu 86 sabiex 
tispeċifika aktar il-kriterji, il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji xierqa 
għall-ipproċessar tal-kategoriji speċjali ta’
dejta personali msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-eżenzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 1094
Judith Sargentini

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Stati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-kondizzjonijiet li bihom 
numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali jew 
mezz ieħor ta’ identifikazzjoni ta’
applikazzjoni ġenerali jistgħu jkunu 
pproċessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ittieħed mid-direttiva attwali dwar il-protezzjoni tad-dejta. Tipprovdi spazju għall-
Istati Membri biex jistabbilixxu limiti speċifiċi aktar stretti dwar kif jista’ jintuża n-numru ta’
identifikazzjoni nazzjonali, speċjalment kif applikat barra l-gvern.

Emenda 1095
Alexander Alvaro
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Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Ipproċessar li ma jippermettix l-

identifikazzjoni
Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tmexxa għall-Artikolu 5c (ġdid)

Emenda 1096
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ipproċessar li ma jippermettix l-
identifikazzjoni

Metodu għall-ipproċessar awtomatizzat

Or. de

Emenda 1097
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

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

 Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix lill-kontrollur 
jidentifika persuna fiżika, il-kontrollur 
m’għandux ikun obbligat li jakkwista 
informazzjoni addizzjonali sabiex 
jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-iskop 
uniku li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni 
minn dan ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 1098
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk id-dejta pproċessata minn 
kontrollur ma tippermettix lill-kontrollur 
jidentifika persuna fiżika, il-kontrollur 
m’għandux ikun obbligat li jakkwista 
informazzjoni addizzjonali sabiex 
jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-iskop 
uniku li jikkonforma ma’ xi dispożizzjoni 
minn dan ir-Regolament.

imħassar

Or. de

Emenda 1099
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 

1. L-istabbiliment ta’ metodu komuni 
għall-ipproċessar awtomatizzat minn
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persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

għadd ta’ kontrolluri huwa permess 
sakemm dan il-metodu huwa konformi u 
wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-interessi 
leġittimi tas-suġġetti tad-dejta u l-kompiti 
jew skopijiet tan-negozju tal-kontrolluri 
konċernati u sakemm kull wieħed minn 
dawk responsabbli mill-anqas ikollu 
kontroll sħiħ tal-ipproċessar tad-dejta li 
hu jkun ġabar. Diversi kontrolluri tad-
dejta jistgħu wkoll ikollhom il-kontroll 
assolut fuq għadd ta’ dejta li tkun 
inġabret mill-ipproċessar awtomatizzat 
tad-dejta komuni.
2. Il-kontrolluri għandhom jiżguraw li l-
eliġibilità tal-proċedura komuni tista’ tiġi 
ssorveljata. Għal dan il-għan, għandhom 
jispeċifikaw bil-miktub:
(a) Ir-raġuni u l-iskop għall-proċedura 
komuni ta’ pproċessar awtomatizzat;
(b) il-partijiet kollha involuti mal-
kontrolluri tad-dejta u l-iskopijiet 
tagħhom;
(c) Partijiet terzi, li lilhom se tiġi 
trażmessa dejta;
(d) It-tip ta’ dejta;

(e) il-miżuri tekniċi u organizzattivi 
meħtieġa.
3. Is-suġġett ta’ pproċessar tad-dejta jista’
jsostnu d-drittijiet tiegħu quddiem kull 
kontrollur tad-dejta. Jekk dan il-
kontrollur m’għandux il-kontroll sħiħ fuq 
id-dejta, dan ikun obbligat li jgħaddi l-
ilment tas-suġġett tad-dejta lill-kontrollur 
li jkun ġabar id-dejta. Is-suġġett tad-dejta 
għandu jkun mgħarraf bit-trasferiment 
tal-ilment tiegħu lill-kontrollur. Id-dritt 
għall-informazzjoni tas-suġġett tad-dejta 
jkopri diversi kontrolluri tad-dejta u 
skopijiet tal-ipproċessar tad-dejta komuni.
4. Il-kontrolluri huma rispettivament u 
konġuntament responsabbli għall-
konformità mar-rekwiżiti għall-
protezzjoni tad-dejta ta’ dan ir-
Regolament fil-proċess kollu tal-
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ipproċessar awtomatizzat. 

Or. de

Emenda 1100
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur, permezz ta’
mezzi wżati mill-kontrollur, jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 1101
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika
jew jindika persuna fiżika, jew tikkonsisti 
biss minn dejta relatata ma’ psewdonomi,
il-kontrollur m’għandux ikun obbligat li 
jakkwista informazzjoni addizzjonali 
sabiex jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-
iskop uniku li jikkonforma ma’ xi 
dispożizzjoni minn dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, b’mod partikolari meta din 
issir anonimizzata jew psewdonomizzata,
il-kontrollur m’għandux ikun obbligat li 
jakkwista informazzjoni addizzjonali 
sabiex jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-
iskop uniku li jikkonforma ma’ xi 
dispożizzjoni minn dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux 
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jew 
proċessur jidentifika persuna fiżika, b’mod 
partikolari meta din issir anonimizzata 
jew psewdonomizzata, il-kontrollur 
m’għandux ikun obbligat li jipproċessa jew
jakkwista informazzjoni addizzjonali 
sabiex jidentifika s-suġġett tad-dejta għall-
iskop uniku li jikkonforma ma’ xi 
dispożizzjoni minn dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika 
persuna fiżika, il-kontrollur m’għandux
ikun obbligat li jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Jekk id-dejta pproċessata minn kontrollur 
ma tippermettix lill-kontrollur jidentifika
jew jindika persuna fiżika, il-kontrollur 
m’għandux jakkwista informazzjoni 
addizzjonali sabiex jidentifika s-suġġett 
tad-dejta għall-iskop uniku li jikkonforma 
ma’ xi dispożizzjoni minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 1105
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a

Edukazzjoni

Ċittadini u residenti tal-Unjoni għandhom 
jiġu edukati permezz ta’ mezzi xierqa 
dwar il-protezzjoni tad-dejta, bħala parti 
integrali mill-edukazzjoni dwar 
kompetenza fil-midja ġenerali. Stati 
Membri u istituzzjonijiet u korpi tal-
Unjoni kompetenti għandhom jingħataw 
il-kompitu li jappoġġaw dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda relatata mal-Artikolu 52(2).
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Emenda 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jkollu politiki 
trasparenti u aċċessibbli faċilment fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta.

1. Il-kontrollur għandu jopera bi kriterji ta’
trasparenza u aċċessibbiltà fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta. Għal dak il-għan, dawn il-kriterji 
jistgħu jiġu mxerrda permezz tal-
formulazzjoni ta’ politiki li se jkunu 
magħrufa mis-suġġetti tad-dejta kollha.

Or. es

Ġustifikazzjoni

B’dan il-mod, il-prinċipji tat-trasparenza u l-aċċessibbiltà jiġu affermati filwaqt li titħalla 
miftuħa l-possibbiltà li jiġu fformulati politiki konkreti fil-qafas tar-Regolament. Il-
formulazzjoni tal-politiki m’għadhiex rekwiżit ġenerali, iżda hija f’idejn kull kontrollur, u 
tista’ permezz tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni tistabilixxi rakkomandazzjonijiet u inċentivi 
f’dan ir-rigward.

Emenda 1107
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jkollu politiki 
trasparenti u aċċessibbli faċilment fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta.

1. Il-kontrollur għandu jkollu politiki 
trasparenti u aċċessibbli faċilment kif 
stabbilit f’kodiċi ta’ prattika fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali u għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta.

Or. en
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Emenda 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jkollu politiki 
trasparenti u aċċessibbli faċilment fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta.

1. Il-kontrollur għandu jkollu politiki
sempliċi, qosra, trasparenti, strutturati sew
u aċċessibbli faċilment fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali u għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġġib l-Artikolu 11 konformi mal-Artikolu 7(2b) (ġdid) biex il-kontrolluri jkunu 
jistgħu jużaw politika waħda biss ta’ privatezza, filwaqt li tintroduċi prinċipji stabbiliti sew 
dwar termini inġusti f’kuntratti tal-konsumaturi f’tali dokumenti.

Emenda 1109
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari 
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, b’mod 
partikolari għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

Or. en
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Emenda 1110
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari 
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma xierqa għaż-
żamma permanenti li tinftiehem, permezz 
ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat għas-
suġġett tad-dejta, b’mod partikolari għal 
informazzjoni indirizzata speċifikament lil 
minorenni.

Or. de

Emenda 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem,
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, safejn 
ikun possibbli. Dan tal-aħħar għandu jiġi 
kkunsidrat speċjalment għal kwalunkwe
informazzjoni indirizzata speċifikament lil 
minorenni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa għal lingwa adattata għall-bżonnijiet tas-suġġett tad-dejta tista’ tkun eċċessiva u 
ġeneralment mhux daqstant prattikabbli. Huwa għalhekk li nipproponi formulazzjoni 
alternattiva bl-għan li jiġu evitati piżijiet sproporzjonati.
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Emenda 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari 
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, b’mod 
partikolari għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

Or. en

Emenda 1113
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull
informazzjoni u kull komunikazzjoni
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem, 
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari 
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jagħmel 
disponibbli informazzjoni relatata mal-
ipproċessar ta’ dejta personali lis-suġġett 
tad-dejta f’forma li tinftiehem, permezz ta’
lingwaġġ ċar u ħafif, adattat għas-suġġett 
tad-dejta, b’mod partikolari għal 
informazzjoni indirizzata speċifikament lil 
minorenni.

Or. en

Emenda 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali 
lis-suġġett tad-dejta f’forma li tinftiehem,
permezz ta’ lingwaġġ ċar u ħafif, adattat 
għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari 
għal informazzjoni indirizzata 
speċifikament lil minorenni.

2. Il-kontrollur għandu jipprovdi kull 
informazzjoni u kull komunikazzjoni 
relatata mal-ipproċessar ta’ dejta personali, 
li skont dan ir-Regolament huwa obbligat 
li jipprovdi aċċess għaliha, lis-suġġett tad-
dejta f’forma li tinftiehem, li tkun tista’
tinftiehem minn konsumatur medju li 
jkun medjament infurmat, attent u li 
jifhem.

Or. en

Emenda 1115
Csaba Sógor

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-informazzjoni għas-suġġetti tad-
dejta għandha tiġi pprovduta f’format li 
joffri lis-suġġetti tad-dejta l-informazzjoni 
meħtieġa biex jifhmu l-pożizzjoni 
tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet b’mod 
xieraq. Għalhekk, il-kontrollur għandu 
jipprovdi u jikkomunika l-politiki tiegħu 
dwar il-protezzjoni tad-dejta permezz ta’
metodu ta’ deskrizzjoni li jinftiehem 
faċilment abbażi ta’ stampi u karatteristiċi 
grafiċi oħrajn għat-tipi differenti tal-
ipproċessar tad-dejta, il-kundizzjonijiet u 
l-konsegwenzi tagħhom. Informazzjoni 
sħiħa għandha tkun disponibbli fuq talba 
skont l-Artikolu 14.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

Ikoni mhumiex l-uniċi karatteristiċi grafiċi li jistgħu jtejbu l-fehim.

Emenda 1116
Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur għandu jipprovdi u 
jikkomunika l-politiki dwar il-protezzjoni 
tad-dejta tiegħu permezz ta’ mezz ta’
deskrizzjoni bbażat fuq l-ikoni li 
jinftiehem faċilment għat-tipi differenti 
tal-ipproċessar tad-dejta, il-kundizzjonijiet 
u l-konsegwenzi tagħhom. Il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika tali mezz ta’ deskrizzjoni 
bbażat fuq l-ikoni. Tali mezz ibbażat fuq l-
ikoni għandu jinkludi informazzjoni 
relatata mal-għan tal-ipproċessar, kemm 
jekk id-dejta se tiġi żvelata lil partijiet terzi 
u l-għanijiet ta’ tali żvelar, dwar sistemi 
ta’ traċċar, informazzjoni u disponibbiltà 
ta’ rimedji, dwar punti ta’ kuntatt 
disponibbli u effettivi tal-kontrollur tad-
dejta, informazzjoni dwar politiki dwar 
sigurtà tad-dejta u miżuri implimentati 
mill-kontrollur, u informazzjoni dwar it-
tul tal-ħażna.

Or. en

Emenda 1117
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi bl-iskop li tispeċifika 
aktar il-metodu ta’ deskrizzjoni stabbilit 
fil-paragrafu 3 dwar pereżempju l-
ipproċessar, it-tul tal-ħażna, it-
trasferiment jew it-tħassir ta’ dejta billi 
tistabbilixxi stampi jew strumenti oħrajn 
sabiex l-informazzjoni tiġi pprovduta 
b’mod standardizzat. 

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ikoni mhumiex l-uniċi karatteristiċi grafiċi li jistgħu jtejbu l-fehim

Emenda 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

L-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/58/KE u 
l-Artikoli 20 u 21(3)(e) tad-
Direttiva 2002/22/KE huma applikazzjoni 
tad-dritt tas-suġġetti tad-dejta għal 
informazzjoni trasparenti u 
komunikazzjoni li teħtieġ li l-kontrollur 
jgħarraf lis-suġġetti tad-dejta bid-drittijiet 
tagħhom rigward l-użu tal-informazzjoni 
personali tagħhom u jiġbed l-attenzjoni 
għall-preżenza ta’ sistemi li ġew żviluppati 
skont il-prinċipji ta’ privatezza permezz 
tad-disinn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 12 tad-Direttiva dwar il-Privatezza elettronika u l-Artikoli 20 u 21 tad-Direttiva 
dwar Servizz Universali jkopru s-servizzi tad-direttorju, bħala parti mill-kamp ta’
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applikazzjoni tas-servizzi universali. Id-databases tal-fornituri tas-servizzi tad-direttorju
huma meħtieġa li jkunu "komprensivi" u l-inklużjoni tad-dejta tal-abbonati hija għalhekk 
importanti, kif ukoll hija importanti l-ħtieġa li l-abbonati jiġu infurmati b’mod ċar dwar l-
għażliet kollha tagħhom, irrispettivament mill-mudell adottat mill-Istat Membru (inklużjoni 
fakultattiva, esklużjoni fakultattiva jew ibrida).

Emenda 1119
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-
dejta msemmija fl-Artikolu 13 u l-
Artikoli15 sa 19. Il-kontrollur għandu 
jipprovdi b’mod partikolari mekkaniżmi li 
jiffaċilitaw it-talba għall-azzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 
sa 19. Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata b’mezzi awtomatizzati, il-
kontrollur għandu jipprovdi wkoll mezzi 
sabiex it-talbiet isiru b’mod elettroniku.

imħassar

Or. en

Emenda 1120
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-

imħassar
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dejta msemmija fl-Artikolu 13 u l-
Artikoli15 sa 19. Il-kontrollur għandu 
jipprovdi b’mod partikolari mekkaniżmi li 
jiffaċilitaw it-talba għall-azzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 
sa 19. Meta d-dejta personali tkun 
ipproċessata b’mezzi awtomatizzati, il-
kontrollur għandu jipprovdi wkoll mezzi 
sabiex it-talbiet isiru b’mod elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-kontrollur għandu “jistabbilixxi proċeduri” u “jipprovdi mekkaniżmi” huwa 
regolamentazzjoni żejda. Ir-rekwiżit li l-kontrollur għandu jipprovdi mezz biex talbiet isiru 
b’mod elettroniku għandu r-riskju li ma jkunx teknoloġikament newtrali.

Emenda 1121
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur jista’ jipprovdi 
wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru b’mod 
elettroniku.

Or. en

Emenda 1122
Nils Torvalds
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu 
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, u sakemm dan ma 
jirriżultax fi sforzi jew spejjeż 
sproporzjonati, il-kontrollur għandu 
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

Or. en

Emenda 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu 
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

1. Il-kontrollur għandu jipprovdi l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 u 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta msemmija fl-Artikolu 13 u l-
Artikoli 15 sa 19. Il-kontrollur għandu 
jipprovdi b’mod partikolari mekkaniżmi li 
jiffaċilitaw it-talba għall-azzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 
19. Meta huwa meqjus xieraq, din l-
informazzjoni kollha tista’ tkun
dokumentata fil-forma ta’ politiki u 
manwali ta’ proċeduri, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-konoxxenza u l-ġestjoni 
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tagħha.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-informazzjoni tkun tista’ tinkiseb u li d-drittijiet ikunu jistgħu jiġu 
eżerċitati. Għalhekk, xi istituzzjonijiet minħabba d-daqs, jew il-kumplessità tagħhom, jistgħu 
jeħtieġu, favur is-suġġetti tad-dejta, l-istabbiliment ta’ proċeduri definiti sew għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet ta’ referenza, filwaqt li organizzazzjonijiet minuri oħrajn jew bi struttura
sempliċi ħafna, mhux se jeħtieġu dawn il-proċeduri huma stess, jew l-iktar, ikun biżżejjed li 
jagħtu informazzjoni fil-qosor ħafna lis-suġġetti tad-dejta dwar kif jaġixxu.

Emenda 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur jista’ jipprovdi 
wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru b’mod 
elettroniku.

Or. en

Emenda 1125
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikou 13 u l-Artikoli 15 sa 
19. Il-kontrollur għandu jipprovdi b’mod 
partikolari mekkaniżmi li jiffaċilitaw it-
talba għall-azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19. Meta d-
dejta personali tkun ipproċessata b’mezzi 
awtomatizzati, il-kontrollur għandu 
jipprovdi wkoll mezzi sabiex it-talbiet isiru 
b’mod elettroniku.

1. Il-kontrollur għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-għoti tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14 u għall-eżerċizzju 
tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 
19. Meta s-suġġett tad-dejta jixtieq 
jeżerċita d-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 
13 u l-Artikoli 15 sa 19 għandu jagħmel 
talba għal dan il-għan lill-kontrollur 
permezz ta’ dokument komparabbli 
iffirmat personalment jew verifikat b’mod
ieħor.

Or. en

Emenda 1126
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni tista’ tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.
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Or. en

Emenda 1127
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm 
ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett 
tad-dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir jevita l-ħolqien ta’ burokrazija għall-SMES.

Emenda 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
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tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur, jew jekk in-natura tad-
dejta mitluba teħtieġ li tiġi riveduta qabel 
ma tkun magħmula disponibbli sabiex 
tipproteġi d-dejta relatata ma’ kwalunkwe 
parti terza li tinsab fir-rekord. Din l-
informazzjoni għandha tingħata bil-miktub. 
Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba 
f’forma elettronika, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’forma elettronika, 
sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-
suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta personali jista’ jkun fiha informazzjoni fattwali u/jew spekulattiva dwar partijiet 
terzi. Għandu jkun possibbli li jintalab perjodu itwal ta’ rispons sabiex tiġi protetta l-
privatezza tad-dejta ta’ tali partijiet terzi. Dan huwa partikolarment rilevanti fil-każ tal-kura 
tas-saħħa u l-kura soċjali.

Emenda 1129
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal, jekk diversi 
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diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika jekk ikun 
possibbli, sakemm ma jkunx mitlub mod 
ieħor mis-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm ma 
jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-
dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni tista’ tkun 
ipprovduta f’forma elettronika, sakemm 
ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett 
tad-dejta jew sakemm il-kontrollur ikollu 
raġuni sabiex jemmen li l-għoti ta’
informazzjoni f’forma elettronika jkun 
jista’ joħloq riskju sinifikanti ta’ frodi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rilaxx ta’ ċertu dejta f’forma elettronika bħal fajls tal-kreditu jista’ jirriżulta fil-modifika
jew fis-serq ta’ identità meta tiġi pprovduta lill-konsumaturi. Ir-rilaxx ta’ dejta għandu jkun 
dipendenti fuq verifiki ta’ awtentikazzjoni li jissodisfaw kriterji stabbiliti mill-aġenzija li tkun 
qed iżżomm id-dejta sabiex ma jitħalliex li jsiru interċettazzjonijiet, użu ħażin, użu frodulenti 
jew modifiki.

Emenda 1131
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-
talba, jekk itteħditx jew le xi azzjoni skont
l-Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, 
jekk diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom u l-kooperazzjoni 
tagħhom hija meħtieġa sa punt raġonevoli 
biex jiġi evitat sforz sproporzjonat u mhux 
meħtieġ min-naħa tal-kontrollur. Din l-
informazzjoni għandha tingħata bil-miktub.
Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba 
f’forma elettronika, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’forma 
elettronika, sakemm ma jkunx mitlub mod 
ieħor mis-suġġett tad-dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien eċċessiv, jekk 
itteħditx jew le xi azzjoni skont l-Artikolu
13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa. Din l-
informazzjoni għandha tingħata bil-miktub, 
inkluż b’mezzi elettroniċi.

Or. en

Emenda 1132
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm 
ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett 
tad-dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-talba, 
jekk ittieħdetx jew le xi azzjoni skont l-
Artikolu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta bil-miktub jew
f’forma elettronika, kif mitlub mis-suġġett 
tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar sempliċi, tippermetti l-għażla tal-format dejjem mis-suġġett tad-dejta, mhux biss meta 
tintalab dejta b’mod elettroniku.

Emenda 1133
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-
talba, jekk itteħditx jew le xi azzjoni skont
l-Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, 
jekk diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw 
id-dritt tagħhom u l-kooperazzjoni 

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien eċċessiv, jekk 
itteħditx jew le xi azzjoni skont l-Artikolu
13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa. Din l-
informazzjoni għandha tingħata bil-miktub.
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tagħhom hija meħtieġa sa punt raġonevoli 
biex jiġi evitat sforz sproporzjonat u mhux 
meħtieġ min-naħa tal-kontrollur. Din l-
informazzjoni għandha tingħata bil-miktub.
Meta s-suġġett tad-dejta jagħmel it-talba 
f’forma elettronika, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’forma 
elettronika, sakemm ma jkunx mitlub mod 
ieħor mis-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali huwa preskrittiv iżżejjed u din il-kwistjoni tiġi ttrattata l-aħjar bi gwida.

Emenda 1134
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien u, sa mhux 
aktar minn xahar minn meta jirċievi t-
talba, jekk itteħditx jew le xi azzjoni skont
l-Artikoliu 13 u l-Artikoli 15 sa 19 u biex 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Dan il-
perjodu jista’ jittawwal b’xahar ieħor, jekk 
diversi suġġetti tad-dejta jeżerċitaw id-dritt 
tagħhom u l-kooperazzjoni tagħhom hija 
meħtieġa sa punt raġonevoli biex jiġi evitat 
sforz sproporzjonat u mhux meħtieġ min-
naħa tal-kontrollur. Din l-informazzjoni 
għandha tingħata bil-miktub. Meta s-
suġġett tad-dejta jagħmel it-talba f’forma 
elettronika, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta f’forma elettronika, sakemm 
ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett 
tad-dejta.

2. Il-kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien mhux dovut u, 
sa mhux aktar minn 30 ġurnata ta’ xogħol
minn meta jirċievi t-talba, jekk ittieħdetx
jew le xi azzjoni skont l-Artikolu 13 u l-
Artikoli 15 sa 19 u biex jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa. Dan il-perjodu 
jista’ jittawwal bi 30 ġurnata ta’ xogħol 
oħra, jekk diversi suġġetti tad-dejta 
jeżerċitaw id-dritt tagħhom u l-
kooperazzjoni tagħhom hija meħtieġa sa 
punt raġonevoli biex jiġi evitat sforz 
sproporzjonat u mhux meħtieġ min-naħa 
tal-kontrollur jew fil-każ li l-informazzjoni 
ma tkunx kompluta jew tkun żbaljata. Din 
l-informazzjoni għandha tingħata fil-
midjum li fih intalbet sakemm ma jkunx 
mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-dejta.
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Or. en

Emenda 1135
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-kontrollur jirrifjuta li jieħu
azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u 
dwar il-possibbiltajiet li jressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u li jfittex rimedju 
ġudizzjarju.

3. Jekk il-kontrollur ma jiħux azzjoni fuq 
it-talba tas-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-
dejta għandu jkollu d-dritt li jitlob lill-
kontrollur għar-raġunijiet għan-nuqqas 
ta’ azzjoni u dwar il-possibbiltajiet li 
jressaq ilment lill-awtorità ta’ superviżjoni 
u li jfittex rimedju ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 1136
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-kontrollur jirrifjuta li jieħu 
azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-
dejta dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u dwar 
il-possibbiltajiet li jressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u li jfittex rimedju 
ġudizzjarju.

3. Jekk il-kontrollur jirrifjuta li jieħu 
azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett tad-
dejta dwar ir-raġunijiet għar-rifjut, il-fatti 
kollha li jwasslu għar-rifjut u dwar il-
possibbiltajiet li jressaq ilment lill-awtorità 
ta’ superviżjoni u li jfittex rimedju 
ġudizzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalmewnt il-kontrolluri ħafna drabi jirrifjutaw id-drittijiet mingħajr argumentazzjoni 
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xierqa. Huwa impossibbli għas-suġġett tad-dejta li jiskopri rifjut illegali ta’ drittijiet.

Emenda 1137
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk il-kontrollur jirrifjuta li jieħu
azzjoni fuq it-talba tas-suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u 
dwar il-possibbiltajiet li jressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u li jfittex 
rimedju ġudizzjarju.

3. Jekk il-kontrollur ma jiħux azzjoni fuq 
it-talba tas-suġġett tad-dejta, is-suġġett tad-
dejta għandu jkollu d-dritt li jressaq ilment 
lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal ilment lill-awtorità ta’ superviżjoni huwa biżżejjed biex jiżgura li d-drittijet 
ta’ suġġett tad-dejta jiġu rispettati.

Emenda 1138
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom jew il-kumplessità tagħhom, il-
kontrollur jista’ jitlob ħlas li jirrifletti l-
ispejjeż amministrattivi talli jipprovdi l-
informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba. 
F’dak il-każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-
responsabbiltà li jagħti prova tan-natura 
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eċċessiva tat-talba. manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titqies ukoll il-kumplessità (eż. l-ammont jew l-istruttura tad-dejta mitluba)..

Emenda 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom jew il-kumplessità tagħhom, il-
kontrollur jista’ jitlob ħlas li jirrifletti l-
ispejjeż amministrattivi talli jipprovdi l-
informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba. 
F’dak il-każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-
responsabbiltà li jagħti prova tan-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en

Emenda 1140
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
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tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas
raġonevoli waqt li jqis l-ispejjeż 
amministrattivi talli jipprovdi l-
informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba. 
F’dak il-każ, il-kontrollur għandu jerfa’ r-
responsabbiltà li jagħti prova tan-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en

Emenda 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, jekk it-
talba tal-istess natura tiġi ripetuta aktar 
minn darba kull 6 xhur, il-kontrollur jista’
jitlob ħlas amministrattiv talli jipprovdi l-
informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba, 
jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-azzjoni 
mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur għandu 
jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti prova tar-
repetittività tat-talba.

Or. en

Emenda 1142
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
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għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà 
li jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

għandhom ikunu bla ħlas, ħlief għall-
ispejjeż li attwalment jagħmel il-
kontrollur biex jamministra t-talbiet. Meta 
t-talbiet ikunu vessatorji jew
manifestament eċċessivi, b’mod partikolari 
minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, il-
kontrollur jista’ jirrifjuta li jieħu l-azzjoni 
mitluba.

Or. en

Emenda 1143
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas 
talli jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà 
li jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tmexxa għal Artikoli individwali

Emenda 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas
raġonevoli talli jipprovdi l-informazzjoni 
jew jieħu l-azzjoni mitluba. Il-livell ta’ tali 
ħlas m’għandux jeċċedi l-ispejjeż tal-għoti 
tal-informazzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

Or. en

Emenda 1145
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bla ħlas. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari minħabba l-karattru ripetittiv 
tagħhom, il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni jew jieħu l-
azzjoni mitluba, jew il-kontrollur jista’ ma 
jiħux l-azzjoni mitluba. F’dak il-każ, il-
kontrollur għandu jerfa’ r-responsabbiltà li 
jagħti prova tan-natura manifestament 
eċċessiva tat-talba.

4. L-informazzjoni u l-azzjonijiet meħuda 
fuq talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jew ikunu bla ħlas jew bħala 
massimu, biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż 
amministrattivi tal-amministrazzjoni, 
b’mod partikolari fir-rigward ta’ talbiet 
repetittivi jew bil-massa. Meta t-talbiet 
ikunu manifestament eċċessivi, b’mod 
partikolari bl-għan li jikkawżaw taqlib, 
inkonvenjenza jew piż finanzjarju
minħabba l-karattru ripetittiv tagħhom, il-
kontrollur jista’ jitlob ħlas talli jipprovdi l-
informazzjoni jew jieħu l-azzjoni mitluba, 
jew il-kontrollur jista’ ma jiħux l-azzjoni 
mitluba. F’dak il-każ, il-kontrollur għandu 
jerfa’ r-responsabbiltà li jagħti prova tan-
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natura manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en

Emenda 1146
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Dan li ġej għandu japplika għal talbiet 
skont l-Artikolu 15: 
(a) il-kontrollur jista’ jitlob ħlas talli 
jipprovdi l-informazzjoni rilevanti. Tali 
ħlas m’għandux ikun eċċessiv;
(b) m’għandu japplika l-ebda obbligu li 
tiġi pprovduta l-informazzjoni rilevanti 
sakemm il-kontrollur ma jkunx irċieva 
dawn li ġejjin;
(i) kwalunkwe ħlas meħtieġ skont (a) 
hawn fuq; u
(ii) kwalunkwe informazzjoni dwar l-
identità tal-persuna li qed tagħmel talba 
kif jista’ jeħtieġ il-kontrollur b’mod 
raġonevoli. 
(c) meta kontrollur tad-dejta ikun qabel 
ikkonforma ma’ talba minn individwu, il-
kontrollur tad-dejta mhuwiex obbligat li 
jikkonforma ma’ talba identika jew simili 
sussegwenti taħt dik it-taqsima minn dak 
l-individwu sakemm ma jkunx għadda 
intervall raġonevoli bejn il-konformità 
mat-talba preċedenti u meta ssir it-talba 
attwali;
(d) il-kontrollur għandu jqis kwalunkwe 
gwida maħruġa skont l-Artikolu 38 meta 
jiddeċiedi: 
(i) jekk talba sussegwenti hijiex identika 
jew simili għal talba preċedenti;
(ii) jekk għaddiex intervall raġonevoli 
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bejn il-konformità mat-talba preċedenti u 
meta ssir it-talba attwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-talba ta’ ħlas raġonevoli hija kompatibbli mad-drittijiet fundamentali. Id-disważjoni ta’
talbiet spekulattivi, repetittivi u vessatorji hija leġittima biex jiġi evitat piż sproporzjonat fuq 
il-kontrolluri.

Emenda 1147
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Emenda 1148
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar
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Or. en

Emenda 1149
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni, bid-dispożizzjoni dwar meta d-dritt tas-suġġett tad-dejta jkun qed jiġi 
eżerċitat b’mod sproporzjonat, tkun qiegħda tintervjeni b’mod estensiv fid-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta. Barra minn hekk hija wkoll kwistjoni dwar suġġett strettament definit li 
għandu jitħalla f’idejn il-prattika superviżorja u ġudizzjarja.

Emenda 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en
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Emenda 1151
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Emenda 1152
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Emenda 1153
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u l-kundizzjonijiet għat-talbiet 
manifestament eċċessivi u l-ħlasijiet 
imsemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhuwiex neċessarju.

Emenda 1154
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u l-
kundizzjonijiet għat-talbiet manifestament 
eċċessivi u l-ħlasijiet imsemmija fil-
paragrafu 4.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta, wara li titlob opinjoni mill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti 
delegati skont l-Artikolu 86 sabiex 
tispeċifika aktar il-kriterji u l-
kundizzjonijiet għall-ħlasijiet imsemmija
fil-paragrafu 4.

Or. en

Emenda 1155
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’

imħassar
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speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku.Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 87(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni tkun tippreġudika d-diskussjonijiet li jkunu għaddejjin tal-abbozz ta’
Regolament dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet 
elettroniċi fis-suq intern. L-istabbiliment ta’ mudelli u proċeduri standard għall-
komunikazzjonijiet f’forma elettronika jintervjeni b’mod wisq estensiv fl-istandardizzazzjoni 
teknika wkoll fis-settur pubbliku.

Emenda 1156
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1157
Timothy Kirkhope
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f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 1158
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en
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Emenda 1159
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhuwiex neċessarju.

Emenda 1160
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format elettroniku. 
Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha tieħu l-miżuri xierqa għal 
mikroimpriżi impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont l-proċedura 
ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2).

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 86 għall-finijiet tal-
istabbilizzazzjoni ta’ formoli standard u 
proċeduri standard ta’ speċifika għall-
komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, 
inkluż il-format elettroniku. Meta tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-
miżuri xierqa għal mikroimpriżi impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti kollha implimentattivi b’atti delegati sabiex jiġi 
garantit l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

6. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika
proċeduri standard għall-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2. Meta tagħmel 
dan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-
miżuri xierqa għal mikroimpriżi, impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont l-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 1162
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format elettroniku. 
Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha tieħu l-miżuri xierqa għal 
mikroimpriżi impriżi żgħar u ta’ daqs 

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 2, inkluż il-format elettroniku. 
Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha tieħu l-miżuri xierqa għal 
mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
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medju. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 87(2).

medju. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati wara li tiġi 
adottata opinjoni tal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta skont il-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 
87(2).

Or. en

Emenda 1163
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard u proċeduri standard ta’
speċifika għall-komunikazzjoni msemmija
fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard għall-komunikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, inkluż il-format 
elettroniku. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa għal mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
wara li tiġi adottata opinjoni tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta,
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2). Jekk il-Kummissjoni 
tinvoka l-prerogattivi tagħha skont l-
Artikolu 10 tar-Regolament 2012/1025 
għandha tiżgura rappreżentazzjoni xierqa 
ta’ mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, gruppi ta’ konsumaturi u ftehim 
tal-Bord Ewropew dwar il-Protezzjoni tad-
Dejta mal-użu ta’ dawn l-istandards tal-
industrija għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jikkontrolla u jibbilanċja, bħala alternattiva għal att, il-Kummissjoni tista’ titlob standard 
tal-industrija. F’dan il-każ għandu jiġi kkonsultat l-EDPB u għandha tiġi ssalvagwardjata 
rappreżentazzjoni xierqa tal-SMEs u l-konsumaturi.
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Emenda 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Drittijiet relatati mar-riċevituri L-obbligu ta’ notifika f’każijiet ta’
korrezzjonijiet u tħassir

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 ma jinkludix drittijiet relatati mar-riċevituri.

Emenda 1165
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet żvelata d-dejtasakemm din ma 
tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi 
sforz sproporzjonat.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 se jiġi maqsum f’żewġ paragrafi ġodda.

Emenda 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet żvelata d-dejtasakemm din ma 
tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi 
sforz sproporzjonat.

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li
qiegħed f’relazzjoni kuntrattwali miegħu 
u li lilu tkun ġiet żvelata d-dejtasakemm 
din ma tkunx possibbli jew meta tkun 
tinvolvi sforz sproporzjonat.

Or. en

Emenda 1167
Hélène Flautre

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet żvelata d-dejta sakemm din ma 
tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi 
sforz sproporzjonat.

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew kull tħassir li jkun sar skont l-
Artikolu 16 jew 17 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet trasferita d-dejta. Il-kontrollur 
għandu jinforma lill-persuna kkonċernata 
dwar il-partijiet terzi. 

Or. fr

Emenda 1168
Stanimir Ilchev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontrollur dirett jinnotifika lir-
riċevituri kollha, li lilhom tkun ġiet 
mgħoddija dejta li tkun oriġinat minnu, 
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dwar kull korrezzjoni, tħassir jew 
kontradizzjoni, li tkun ġiet imwettqa 
minħabba l-Artikoli 16, 17 jew 19. Safejn 
ir-riċevituri tad-dejta personali ma jkunux 
magħrufa mal-kontrollur dirett, mingħajr 
ma dan in-nuqqas ta’ tagħrif huwa 
intenzjonat jew dovut għal negliġenza 
min-naħa tiegħu, hu jkun eżentat minn 
dan id-dover.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament lokali jfisser eżenzjoni enormi għas-suġġett tad-dejta, b’mod partikolari f’każ 
ta’ tħassir tad-dejta. Dan l-obbligu jikkorrispondi mal-obbligu impost fl-Artikolu 14(1) fuq il-
kontrollur dirett dwar id-dokumentazzjoni estensiva tar-riċevitur.

Emenda 1169
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontrollur indirett jinnotifika lir-
riċevituri kollha, li lilhom tkun ġiet 
mgħoddija dejta personali, dwar kull 
korrezzjoni, tħassir jew kontradizzjoni, li 
tkun ġiet imwettqa abbażi tal-Artikoli 16, 
17 jew 19, sakemm dawn ma jkunux diġà 
ġew mgħarrfin skont Paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu jikkorrispondi mal-obbligu impost fl-Artikolu 14(2) dwar id-dokumentazzjoni 
limitata tar-riċevitur. Is-suġġett tad-dejta jista’ jagħżel, jekk jitlobx it-tħassir estensiv mill-
kontrollur dirett jew it-tħassir parzjali mill-kontrollur indirett.

Emenda 1170
Stanimir Ilchev
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – subparagrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-oneru tal-prova sabiex jiġu sodisfatti l-
obbligi msemmija hawn fuq ikollhom 
iġorruh il-kontrolluri.

Or. de

Emenda 1171
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Politiki standardizzati ta’ informazzjoni 

1. Meta jeżisti mill-anqas wieħed mill-
fatturi ta’ riskju msemmija fl-
Artikolu 5b(1) sa (10) u meta tinġabar 
dejta personali dwar suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jipprovdi lis-suġġett 
tad-dejta bid-dettalji li ġejjin qabel ma 
jipprovdi l-informazzjoni skont l-
Artikolu 14:
(a) jekk inġabritx dejta personali aktar 
mill-minimu neċessarju għal kull għan 
speċifiku tal-ipproċessar;
(b) jekk inżammitx dejta personali aktar 
mill-minimu neċessarju għal kull għan 
speċifiku tal-ipproċessar;
(c) jekk ġietx ipproċessata dejta personali 
għal għanijiet oħra barra l-għanijiet li 
għalihom inġabret;
(d) jekk dejta personali ġietx imxerrda 
ma’ partijiet terzi mhux pubbliċi għal 
għanijiet oħra barra l-għan li għaliha 
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inġabret;
(e) jekk inbigħetx dejta personali;

(f) jekk dejta personali ġietx miżmuma 
f’forma kriptata.
2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu ppreżentati skont l-
Anness X f’format tabulari allinjat, bl-użu 
ta’ test u simboli, fit-tliet kolonni li ġejjin:
(a) l-ewwel kolonna turi forom grafiċi li 
jissombilizzaw dawk id-dettalji;
(b) it-tieni kolonna fiha informazzjoni 
essenzjali li tiddeskrivi dawk id-dettalji;
(c) it-tielet kolonna turi forom grafiċi li 
jindikaw jekk ġiex issodisfat dettall 
speċifiku.
3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandha tiġi ppreżentata 
b’mod viżibbli faċilment u li tinqara 
b’mod ċar u għandha tidher b’lingwa li 
tinfthiem faċilment mill-konsumaturi tal-
Istati Membri li lilhom qed tiġi pprovduta 
l-informazzjoni. Meta d-dettalji jiġu 
ppreżentati b’mod elettroniku, għandhom 
ikunu jistgħu jinqraw minn magna.
4. M’għandhomx jiġu pprovduti dettalji 
addizzjonali. Spjegazzjonijiet dettaljati jew 
rimarki ulterjuri dwar id-dettalji 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu 
pprovduti flimkien mar-rekwiżiti l-oħra 
għal informazzjoni skont l-Artikolu 14. 
5. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 bl-għan li tispeċifika aktar id-
dettalji msemmija fil-paragrafu 1 u l-
preżentazzjoni tagħhom msemmija fil-
paragrafu 2 u l-Anness X.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu infurmati dwar l-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta 
wżati mill-entità li magħha qegħdin jinteraġixxu mingħajr ma jiġu maħnuqa bl-ammont kbir 
ta’ informazzjoni li jiġu pprovduti biha. Sabiex ikun permess ftehim aktar malajr u 
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komparabbiltà aħjar tal-politiki dwar il-protezzjoni tad-dejta, meta jipprovdu informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta, il-kontrolluri għandhom jiżvelaw politiki qosra ta’ informazzjoni bbażati 
fuq l-ikoni qabel ma jistabbilixxu fid-dettall il-politiki tagħhom ta’ informazzjoni.

Emenda 1172
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Politiki standardizzati ta’ informazzjoni 

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata 
ma’ suġġett tad-dejta, il-kontrollur
għandu jipprovdi d-dettalji li ġejjin lis-
suġġett tad-dejta qabel jipprovdi 
informazzjoni skont l-Artikolu 14:
(a) jekk inġabritx dejta personali aktar 
mill-minimu neċessarju għal kull għan 
speċifiku tal-ipproċessar;
(b) jekk inżammitx dejta personali aktar 
mill-minimu neċessarju għal kull għan 
speċifiku tal-ipproċessar;
(c) jekk ġietx ipproċessata dejta personali 
għal għanijiet oħra barra l-għanijiet li 
għalihom inġabret;
(d) jekk dejta personali ġietx imxerrda 
ma’ partijiet terzi mhux pubbliċi għal 
għanijiet oħra barra l-għan li għaliha 
inġabret;
(e) jekk inbigħetx dejta personali;

(f) jekk dejta personali ġietx miżmuma 
f’forma kriptata.
2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiġu ppreżentati skont l-
Anness X f’format tabulari allinjat, bl-użu 
ta’ test u simboli, fit-tliet kolonni li ġejjin:
(a) l-ewwel kolonna turi forom grafiċi li 
jissombilizzaw dawk id-dettalji;
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(b) it-tieni kolonna fiha informazzjoni 
essenzjali li tiddeskrivi dawk id-dettalji;
(c) it-tielet kolonna turi forom grafiċi li 
jindikaw jekk ġiex issodisfat dettall 
speċifiku.
3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 u 2 għandha tiġi ppreżentata 
b’mod viżibbli faċilment u li tinqara 
b’mod ċar u għandha tidher b’lingwa li 
tinfthiem faċilment mill-konsumaturi tal-
Istati Membri li lilhom qed tiġi pprovduta 
l-informazzjoni. Meta d-dettalji jiġu 
ppreżentati b’mod elettroniku, għandhom 
ikunu jistgħu jinqraw minn magna.
4. M’għandhomx jiġu pprovduti dettalji 
addizzjonali. Spjegazzjonijiet dettaljati jew 
rimarki ulterjuri dwar id-dettalji 
msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu 
pprovduti flimkien mar-rekwiżiti l-oħra 
għal informazzjoni skont l-Artikolu 14.
5. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 bl-għan li tispeċifika aktar id-
dettalji msemmija fil-paragrafu 1 u l-
preżentazzjoni tagħhom msemmija fil-
paragrafu 2 u l-Anness X.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu infurmati dwar l-operazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta 
wżati mill-entità li magħha qegħdin jinteraġixxu mingħajr ma jiġu maħnuqa bl-ammont kbir 
ta’ informazzjoni li jiġu pprovduti biha. Sabiex ikun permess ftehim aktar malajr u 
komparabbiltà aħjar tal-politiki dwar il-protezzjoni tad-dejta, meta jipprovdu informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta, il-kontrolluri għandhom jiżvelaw politiki qosra ta’ informazzjoni bbażati 
fuq l-ikoni qabel ma jistabbilixxu fid-dettall il-politiki tagħhom ta’ informazzjoni.

Emenda 1173
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata 
ma’ suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jipprovdi mill-inqas din l-
informazzjoni li ġejja lis-suġġett tad-dejta:

imħassar

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta;
(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (f) tal-Artikolu 6(1).
(c) il-perjodu li matulu d-dejta personali 
tkun se tinħażen;
(d) l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob 
mingħand il-kontrollur l-aċċess għal u r-
rettifika jew it-tħassir tad-dejta personali 
li tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta jew li 
joġġezzjona kontra l-ipproċessar ta’ din 
id-dejta personali;
(e) id-dritt li wieħed iressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’
kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni;
(f) ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’
riċevituri tad-dejta personali;
(g) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-
ħsieb li jittrasferixxi lejn pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali u l-livell 
ta’ protezzjoni mogħti minn dak il-pajjiż 
terz jew dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali permezz ta’ referenza għal 
deċiżjoni xierqa mill-Kummissjoni;
(h) kwalunkwe informazzjoni oħra 
meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar 
ġust fir-rigward tas-suġġett tad-dejta, billi 
jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom 
tinġabar id-dejta personali.
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Or. en

Emenda 1174
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi mill-inqas din l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta:

1. Fejn ma jeżistu l-ebda mill-fatturi ta’
riskju msemmija fl-Artikolu 5b(1) sa (10) 
u fejn tinġabar dejta personali relatata ma’
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi, fuq talba, l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta.
Fejn jeżistu mill-inqas tnejn mill-fatturi 
ta’ riskju msemmija fl-Artikolu 5b(1) sa 
(10) u fejn tinġabar dejta personali 
relatata ma’ suġġett tad-dejta, il-
kontrollur għandu jipprovdi mill-inqas l-
informazzjoni li ġejja lis-suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu huwa emendat f’konformità u b’rispett għall-kuntest u l-prinċipji ta’ riskju skont l-
Artikoli 5a (ġdid) u 5b (ġdid).

Emenda 1175
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata 
ma’ suġġett tad-dejta, il-kontrollur 
għandu jipprovdi mill-inqas din l-
informazzjoni li ġejja lis-suġġett tad-dejta:

1. Il-kontrollur dirett u, jekk il-każ jeħtieġ, 
ir-rappreżentant tiegħu għandhom 
jiddokumentaw mill-inqas dan li ġej:
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 14 u 28 se jinġiebu flimkien, filwaqt li se jiġu imposti obbligi differenti fuq il-
kontrolluri differenti. L-obbligi tal-informazzjoni u tad-dokumentazzjoni għandhom ikunu 
kważi identiċi, għall-faċilitazzjoni tal-kontrollur tat-twettiq tal-obbligi tiegħu.

Emenda 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi mill-inqas din l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta:

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi mill-inqas din l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta. Il-paragrafi li 
ġejjin ma japplikawx għal intrapriżi 
ġodda fil-perkors tal-attività tagħhom 
stess u għal dejta li hija strettament u 
esklussivament għall-użu intern tagħhom.

Or. en

Emenda 1177
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi mill-inqas din l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta:

1. Fejn tinġabar dejta personali relatata ma’
suġġett tad-dejta, il-kontrollur għandu 
jipprovdi  jew jagħmel disponibbli 
faċilment mill-inqas din l-informazzjoni li 
ġejja lis-suġġett tad-dejta:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li “tiġi pprovduta informazzjoni” tipprevjeni l-adozzjoni ta’ approċi prattiċi għat-
trasparenza.

Emenda 1178
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn dejta personali dwar suġġett tad-
dejta tinġabar mingħand is-suġġett tad-
dejta, il-kontrollur għandu fil-ħin li 
tinkiseb id-dejta personali, jipprovdi l-
informazzjoni li ġejja lis-suġġett tad-dejta:
(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta; 
(b) l-għan tal-ipproċessar li għalih hija 
maħsuba d-dejta personali, inkluż it-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali.
Fuq talba tas-suġġett tad-dejta, għandha 
tiġi pprovduta informazzjoni ulterjuri, li 
tinkludi l-informazzjoni li ġejja: 
(a) il-perjodu li matulu d-dejta personali 
tkun se tinħażen; 
(b) l-eżistenza tad-dritt li wieħed jitlob 
mingħand il-kontrollur l-aċċess għal u r-
rettifika jew it-tħassir tad-dejta personali 
li tirrigwarda lis-suġġett tad-dejta jew li 
joġġezzjona kontra l-ipproċessar ta’ din 
id-dejta personali; 
(c) id-dritt li jitressaq ilment quddiem l-
awtorità ta’ superviżjoni u d-dettalji ta’
kuntatt tal-awtorità ta’ superviżjoni; 
(d) ir-riċevituri jew il-kategoriji ta’
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riċevituri tad-dejta personali; 
(e) fejn japplika, li l-kontrollur għandu l-
ħsieb li jittrasferixxi lejn pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali u l-livell 
ta’ protezzjoni mogħti minn dak il-pajjiż 
terz jew dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali permezz ta’ referenza għal 
deċiżjoni xierqa mill-Kummissjoni; 
(f) kwalunkwe informazzjoni oħra 
meħtieġa sabiex tiggarantixxi pproċessar 
ġust fir-rigward tas-suġġett tad-dejta, billi 
jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi li fihom 
tinġabar id-dejta personali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jkun proċess f’żewġ stadji.

Emenda 1179
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta;

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jew, jekk 
sinifikanti, l-identità u d-dettalji ta’
kuntatt tal-grupp ta’ intrapriżi u l-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta tiegħu;

Or. en

Emenda 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta;

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur;

Or. en

Emenda 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta;

a) Id-dettalji ta’ kuntatt tal-kontrollur u, 
jekk ikun hemm, tar-rappreżentant tal-
kontrollur u tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta;

Or. es

Emenda 1182
Michèle Striffler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta;

(a) l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur u, jekk ikun hemm, tar-
rappreżentant tal-kontrollur u d-dettalji tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ informazzjoni tal-identità tal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta (UPD) huwa 
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sabiex l-informazzjoni ġenerika tieħu post id-dettalji tal-UPD, sabiex tiġi garantita l-
indipendenza tiegħu u li jiġu avżati l-formalitajiet li jaġġornaw l-informazzjoni f’każ ta’ bidla 
fil-UPD. 

Emenda 1183
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt
(f) tal-Artikolu 6(1);

(b) l-għanijiet speċifiċi tal-ipproċessar li 
għalihom hija maħsuba d-dejta personali
kif ukoll l-informazzjoni dwar is-sigurtà 
tal-ipproċessar tad-dejta personali, inklużi 
t-termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt
(f) tal-Artikolu 6(1);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-sigurtà tad-dejta hija parti essenzjali tal-protezzjoni tad-dejta, din l-informazzjoni 
għandha titqies importanti għas-suġġett tad-dejta.

Emenda 1184
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt 

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq l-
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(f) tal-Artikolu 6(1); Artikolu 6(1)(f), (1a) u (1b);

Or. en

Emenda 1185
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali;

Or. en

Emenda 1186
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt
(f) tal-Artikolu 6(1);

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba kull kategorija ta’ dejta
personali, inklużi t-termini tal-kuntratt u l-
kundizzjonijiet ġenerali meta l-ipproċessar 
ikun ibbażat fuq il-punt (b) tal-Artikolu 
6(1) u l-interess leġittimu predominanti 
segwit mill-kontrollur meta l-ipproċessar 
ikun ibbażat fuq il-punt (f) tal-Artikolu 
6(1)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, is-suġġetti tad-dejta huma ħafna drabi ffaċċjati b’risponsi ġeneriċi u għalhekk 
ma jirċevux informazzjoni xierqa, l-emenda tikkjarifika aktar rispons xieraq.

Emenda 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-punt 
(f) tal-Artikolu 6(1);

(b) l-għan speċifiku jew l-għanijiet tal-
ipproċessar li għalihom hija maħsuba d-
dejta personali, inklużi fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6, u 
notevolment it-termini tal-kuntratt u l-
kundizzjonijiet ġenerali meta l-ipproċessar 
ikun ibbażat fuq il-punt (b) tal-Artikolu 
6(1) u l-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq l-Artikolu 6(1a) u (1b);

Or. en

Emenda 1188
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għanijiet tal-ipproċessar li għalihom 
hija maħsuba d-dejta personali, inklużi t-
termini tal-kuntratt u l-kundizzjonijiet 
ġenerali meta l-ipproċessar ikun ibbażat 
fuq il-punt (b) tal-Artikolu 6(1) u l-
interessi leġittimi segwiti mill-kontrollur 
meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(b) l-għan jew l-għanijiet li għalihom hija 
maħsuba li tiġi pproċessata d-dejta 
personali; u



PE506.146v01-00 168/168 AM\928600MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tad-dejta m’għandux jiġi mgħobbi żżejjed bl-informazzjoni.


