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Emenda 22
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandu jinħoloq bażi tad-dejta 
Ewropew dwar il-prekursuri tad-droga 
biex l-irrappurtar mill-Istati Membri 
rigward is-sekwestri u l-kunsinni bil-
baħar imwaqqfa jiġi ssimplifikat, biex 
jinħoloq reġistru Ewropew tal-operaturi u 
l-utenti li jippossjedu liċenzja jew 
reġistrazzjoni li tiffaċilita l-verifika tal-
leġittimità ta’ tranżazzjonijiet 
kummerċjali li jinvolvu sustanzi skedati, u 
biex jippermetti lill-operaturi biex 
jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
b'informazzjoni dwar tranżazzjonijiet 
legali tagħhom li jinvolvu sustanzi 
skedati.

imħassar

Or. en

Emenda 23
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandu jinħoloq bażi tad-dejta 
Ewropew dwar il-prekursuri tad-droga biex 
l-irrappurtar mill-Istati Membri rigward is-
sekwestri u l-kunsinni bil-baħar imwaqqfa 
jiġi ssimplifikat, biex jinħoloq reġistru 
Ewropew tal-operaturi u l-utenti li 
jippossjedu liċenzja jew reġistrazzjoni li 
tiffaċilita l-verifika tal-leġittimità ta’ 
tranżazzjonijiet kummerċjali li jinvolvu 
sustanzi skedati, u biex jippermetti lill-
operaturi biex jipprovdu lill-awtoritajiet 

(10) Għandha tinħoloq bażi tad-dejta 
Ewropea dwar il-prekursuri tad-droga biex 
l-irrappurtar mill-Istati Membri rigward is-
sekwestri u l-kunsinni bil-baħar imwaqqfa 
jiġi ssemplifikat, bl-inqas mod intrużiv 
possibbli fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali, waqt li jitqiesu l-prinċipju 
tal-limitazzjoni tad-dejta u l-aktar 
teknoloġija avvanzata fir-rigward tat-
teknoloġiji li jsaħħu l-privatezza, biex 
jinħoloq reġistru Ewropew tal-operaturi u 
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kompetenti b'informazzjoni dwar 
tranżazzjonijiet legali tagħhom li jinvolvu 
sustanzi skedati.

l-utenti li jippossjedu liċenzja jew 
reġistrazzjoni li tiffaċilita l-verifika tal-
leġittimità ta’ tranżazzjonijiet kummerċjali 
li jinvolvu sustanzi skedati, u biex 
jippermetti lill-operaturi biex jipprovdu 
lill-awtoritajiet kompetenti b'informazzjoni 
dwar tranżazzjonijiet legali tagħhom li 
jinvolvu sustanzi skedati.

Or. en

Emenda 24
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Ir-Regolament (KE) Nru 273/2004 
jipprevedi l-ipproċessar tad-dejta. Dan l-
ipproċessar tad-dejta jista' jkopri wkoll id-
dejta personali li għandha ssir 
b’konformità mal-Liġi tal-Unjoni.

(11) Ir-Regolament (KE) Nru 273/2004 
jipprevedi l-ipproċessar tal-informazzjoni, 
inkluż l-ipproċessar tad-dejta personali, 
għall-iskop li l-awtoritajiet kompetenti 
jkunu jistgħu jimmonitoraw it-tqegħid fis-
suq tal-prekursuri tad-drofa u għall-
prevenzjoni ta' dirottament ta' sustanzi 
skedati.
L-ipproċessar tad-dejta personali għandu 
jsir b’konformità mad-dritt tal-Unjoni 
dwar il-protezzjoni tad-dejta u, b’mod 
partikolari, mar-rekwiżiti relatati mal-
kwalità tad-dejta, il-proporzjonalità, il-
limitazzjoni skont l-iskop, u mad-dritt 
għall-informazzjoni, l-aċċess, ir-rettifika 
tad-data, it-tħassir u l-imblukkar, il-
miżuri organizzativi u tekniċi u t-
trasferimenti internazzjonali tad-data 
personali. Id-dejta għandha tkun xierqa, 
preċiża, rilevanti u mhux eċċessiva fir-
rigward tal-iskop li għalih qed tinġabar.
M’għandhiex tiġi ipproċessata għal aktar 
żmien milli jkun hemm bżonn fir-rigward 
tal-iskop li għalih tinġabar u l-preċiżjoni 
tagħha għandha tiġi rieżaminata b’mod 
regolari. L-ipproċessar tad-dejta għandu 
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jsir taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, b’mod 
partikolari l-awtoritajiet pubbliċi 
indipendenti maħtura mill-Istati Membri, 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali li jsir fl-Istati Membri. Għandu 
jsir ukoll taħt il-kontroll tal-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali li jsir mill-Kummissjoni fi ħdan 
il-qafas ta’ dan ir-Regolament.
Sabiex jippermettu li l-awtoritajiet għall-
infurzar tal-liġi jsibu, jipprevjenu, 
jinvestigaw jew iħarrku reati kriminali 
relatati mat-traffikar tad-droga, l-Istati 
Membri jistgħu jitħallew jadottaw miżuri 
leġiżlattivi biex jagħtu lill-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom aċċess għad-dejta 
personali pproċessata skont dan ir-
Regolament għall-iskopijiet msemmijin 
hawn fuq u sal-punt li tkun meħtieġa, 
proporzjonata u soġġetta għal 
salvagwardji xierqa. Peress li dan l-
ipproċessar jikkostitwixxi restrizzjoni tad-
dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-
dejta personali, għandu jiġi interpretat 
restrittvament u f'konformità mar-
rekwiżiti stipulati mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mill-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-
Bniedem. Dan l-ipproċessar għandu jseħħ 
biss skont il-każi individwali u sakemm l-
awtoritajiet kompetenti għall-infurzar tal-
liġi jkollhom raġunijiet raġonevoli biex 
jemmnu li dan l-ipproċessar 
sostanzjalment se jassistihom jipprevjenu, 
jsibu jew jinvestigaw ir-reati kriminali 
relatati mat-traffikar tad-droga.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi korrezzjoni tal-EM2 tal-abbozz ta' rapport, marbuta mal-bidla proposta fl-
Artikolu 13b. Huwa importanti li jiġu speċifikati f’aktar dettall l-elementi essenzjali tal-
operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data li huma inklużi f’dan ir-Regolament. Filwaqt li parti 
kbira mill-ipproċessar tad-data se tapplika għall-kumpaniji jew persuni ġuridiċi, f’ħafna 
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każijiet anke l-persuni fiżiċi se jkunu identifikabbli . Din l-emenda tikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet li saru mill-KEPD.

Emenda 25
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-
Regolament (KE) Nru 273/2004, is-setgħa 
li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni biex tispeċifika r-rekwiżiti u 
l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-liċenzja u 
r-reġistrazzjoni, biex jinkisbu u jintużaw 
dikjarazzjonijiet tal-konsumatur, għad-
dokumentazzjoni u l-ittikkettjar ta' taħlitiet, 
għall-għoti ta' informazzjoni mill-operaturi 
fuq tranżazzjonijiet li jinvolvu sustanzi 
skedati, għall-elenkar tal-operaturi u l-
utenti li jkunu kisbu liċenzja jew 
reġistrazzjoni fir-Reġistru Ewropew u 
sabiex jiġu emendati l-Annessi. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ 
esperti.

(15) Sabiex jintlaħqu l-objettivi tar-
Regolament (KE) Nru 273/2004, is-setgħa 
li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni biex tispeċifika r-rekwiżiti u 
l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-liċenzja u 
r-reġistrazzjoni, biex jinkisbu u jintużaw 
dikjarazzjonijiet tal-konsumatur, għad-
dokumentazzjoni u l-ittikkettjar ta' taħlitiet, 
għall-għoti ta' informazzjoni mill-operaturi 
fuq tranżazzjonijiet li jinvolvu sustanzi 
skedati, u sabiex jiġu emendati l-Annessi. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, 
anke fil-livell ta’ esperti.

Or. en

Emenda 26
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-proċedura tal-eżaminazzjoni 
għandha tintuża għall-adozzjoni tal-atti ta’ 

(18) Il-proċedura tal-eżaminazzjoni 
għandha tintuża għall-adozzjoni tal-atti ta’ 
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implimentazzjoni sabiex jiġu stabbiliti d-
dettalji dwar kif id-dikjarazzjonijiet tal-
konsumatur għandhom jingħataw fil-forma 
elettronika; biex jiġu stabbiliti dettalji 
dwar kif tiġi pprovduta l-informazzjoni 
dwar tranżazzjonijiet ta’ operaturi 
b’sustanzi skedati għall-bażi tad-dejta 
Ewropea.

implimentazzjoni sabiex jiġu stabbiliti d-
dettalji dwar kif id-dikjarazzjonijiet tal-
konsumatur għandhom jingħataw fil-forma 
elettronika.

Or. en

Emenda 27
Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) 'utent' ifisser kull persuna fiżika jew 
ġuridika li tippossjedi sustanza skedata u 
hija involuta fl-ipproċessar, formulazzjoni, 
konsum, ħażna, żamma, trattament, mili 
f'kontenituri, trasferiment minn kontenitur 
għall-ieħor, taħlit, trasformazzjoni jew 
kwalunkwe utilizzazzjoni oħra ta' sustanzi 
skedati.

 (h) 'utent' ifisser kull persuna fiżika jew 
ġuridika li ma tkunx operatur leġittimu u 
li tippossjedi sustanza skedata u hija 
involuta fl-ipproċessar, formulazzjoni, 
konsum, ħażna, żamma, trattament, mili 
f'kontenituri, trasferiment minn kontenitur 
għall-ieħor, taħlit, trasformazzjoni jew 
kwalunkwe utilizzazzjoni oħra ta' sustanzi 
skedati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mill-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Emenda 28
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt f
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 3 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
idaħħlu l-operaturi u l-utenti li jkunu 
kisbu l-liċenzja msemmija fil-paragrafu 2 
jew reġistrazzjoni msemmija fil-paragrafu 
6 f'bażi tad-dejta Ewropew dwar 
prekursuri tad-droga li għandu jiġi 
żviluppat mill-Kummissjoni kif previst fl-
Artikolu 13a.

imħassar

Or. en

Emenda 29
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt f
Regolament Nru 273/2004 
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 15a fir-rigward ta’:

9. Il-Kummissjoni għandha, wara li tkun 
kkonsultat il-KEPD, tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 15a 
fir-rigward ta’:

Or. en

Emenda 30
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt f
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 15a fir-rigward ta’:

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 15a fir-rigward ta’:
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(a) ir-rekwiżiti u l-kondizzjonijiet għall-
għoti tal-liċenzja msemmija fil-paragrafu 
2;

(a) ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għall-
għoti tal-liċenzja msemmija fil-paragrafu 2, 
u l-kategoriji tad-dejta, inklużi tad-dejta 
personali, li għandhom jiġu pprovduti;

(b) ir-rekwiżiti u l-kondizzjonijiet għall-
għoti tar-reġistrazzjoni msemmija fil-
paragrafu 6;

(b) ir-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet għall-
għoti tal-liċenzja msemmija fil-paragrafu 6 
u l-kategoriji tad-dejta, inklużi tad-dejta 
personali, li għandhom jiġu pprovduti; kif 
ukoll

(c) Il-ħtiġiet u l-kondizzjonijiet għall-
elenkar tal-operaturi u l-utenti li jkunu 
kisbu liċenzja jew reġistrazzjoni f'bażi tad-
dejta Ewropew dwar il-prekursuri tad-
droga msemmija fil-paragrafu 8.

(c) il-ħtiġijiet u l-kondizzjonijiet għall-
elenkar tal-operaturi u l-utenti li jkunu 
kisbu liċenzja jew reġistrazzjoni f'bażi tad-
dejta Ewropea dwar il-prekursuri tad-droga 
msemmija fil-paragrafu 8.

(ca) Il-kategoriji ta' dejta personali 
msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel 
subparagrafu m'għandhomx jinkludu 
dejta sensittiva skont it-tifsira tal-
Artikolu 8(1) tad-Direttiva 95/46/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi korrezzjoni teknika tal-EM 6 tal-abbozz ta' rapport.

Emenda 31
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2 – punt f
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 3 – paragrafu 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-ħtiġiet u l-kondizzjonijiet għall-
elenkar tal-operaturi u l-utenti li jkunu 
kisbu liċenzja jew reġistrazzjoni f'bażi tad-
dejta Ewropew dwar il-prekursuri tad-
droga msemmija fil-paragrafu 8.

imħassar

Or. en
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Emenda 32
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament Nru 273/2004
Artikolu 5 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 5 huwa 
sostitwit b'li ġej:
"5. Id-dokumentazzjoni u r-rekords 
imsemmijin fil-paragrafi 1 sa 4 
għandhom jinżammu għal sentejn mill-
aħħar tas-sena kalendarja meta tkun 
seħħet it-tranżazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1, u jridu jkunu disponibbli fil-
pront għal spezzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq talba."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni tan-NU li fuqha huwa bbażat dan l-obbligu tirrikjedi li d-dokumentazzjoni 
tinżamm għal perjodu ta’ sentejn biss. Ma ġiet stabbilita ebda raġuni ċara għaż-żamma tad-
dokumentazzjoni kollha fl-UE għal mill-inqas tliet snin jew sentejn.

Emenda 33
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 
Regulation No 273/2004
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti immedjatament 
b'kull ċirkostanza, bħal ma huma ordnijiet 
jew tranżazzjonijiet mhux tas-soltu li 
jinvolvu t-tqegħid fis-suq ta' sustanzi 
skedati, li jissuġġerixxi li dawn is-sustanzi 
seta' inbidlitilhom ir-rotta għall-
fabbrikazzjoni illeċita ta' drogi narkotiċi 

L-operaturi għandhom jgħarrfu lill-
awtoritajiet kompetenti immedjatament 
b'kull tranżazzjoni li tinvolvi t-tqegħid fis-
suq ta' sustanzi skedati, li tissuġġerixxi li 
dawn is-sustanzi seta' inbidlitilhom ir-rotta 
għall-fabbrikazzjoni illeċita ta' drogi 
narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi. Għal 
dan il-għan, l-operaturi għandhom 
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jew sustanzi psikotropiċi. Għal dan il-għan, 
l-operaturi għandhom jipprovdu kull 
informazzjoni disponibbli li tippermetti lill-
awtoritajiet kompetenti jivverifikaw il-
leġittimità ta’ ordni jew tranżazzjoni 
rilevanti.

jipprovdu kull informazzjoni disponibbli li 
tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 
jivverifikaw il-leġittimità ta’ ordni jew 
tranżazzjoni rilevanti.

Or. pl

Emenda 34
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6
Regolament Nru 273/2004
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 15a dwar ir-rekwiżiti u l-
kondizzjonijiet għal operaturi biex 
jipprovdu l-informazzjoni imsemmi fil-
paragrafu 2.

3. Il-Kummissjoni għandha, wara li tkun 
kkonsultat il-KEPD, tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15a 
dwar ir-rekwiżiti u l-kondizzjonijiet għal 
operaturi biex jipprovdu l-informazzjoni 
imsemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 35
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6
Regolament Nru 273/2004
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-operaturi m’għandhomx 
jiddivulgaw id-dejta personali pproċessata 
skont dan ir-Regolament lil destinatarji 
apparti l-awtoritajiet kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

"skont dan ir-Regolament" minflok "skont dan l-Artikolu"

Emenda 36
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament Nru 273/2004
Artikolu 13a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Artikolu 13a li ġej huwa inserit: imħassar
“Artikolu 13a
Bażi ta' dejta
Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa Bażi 
tad-Dejta Ewropew dwar prekursuri tad-
droga bil-funzjonijiet li ġejjin:
(a) jiffaċilita l-komunikazzjoni tal-
informazzjoni skont l-Artikolu 13(1), l-
analiżi u s-sinteżi tagħha fuq il-livell tal-
Unjoni, u r-rappurtar lill-Bord 
Internazzjonali tal-Kontroll tan-Narkotiċi 
skont l-Artikolu 13(2);
(b) joħloq reġistru Ewropew tal-operaturi 
u l-utenti, li ngħataw liċenzja skont l-
Artikolu 3 (2) jew reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 3(6);
(c) jagħmilha possibbli għall-operaturi 
biex jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
b'informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet 
tagħhom skont l-Artikolu 8(2) f' forma 
elettronika, kif speċifikat fil-miżuri ta' 
implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 
14."

Or. en

Emenda 37
Hubert Pirker
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 13a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa Bażi 
tad-Dejta Ewropew dwar prekursuri tad-
droga bil-funzjonijiet li ġejjin:

B'segwitu għall-adozzjoni tal-atti delegati 
msemmijin fl-Artikolu 3(9), il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa Bażi tad-
Data Ewropea dwar prekursuri tad-droga 
bil-funzjonijiet li ġejjin:

Or. de

Emenda 38
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 13a – paragrafi 1b, 1c u 1d (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-informazzjoni miksuba skont dan ir-
Regolament, inkluża d-dejta personali, 
għandha tintuża bi qbil mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli rigward il-protezzjoni tad-
dejta personali u m'għandhiex tinżamm 
għal żmien itwal milli hemm bżonn għall-
iskop tagħha. L-ipproċessar tal-kategoriji 
speċjali tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 8(1) tad-Direttiva 95/46/KE u tal-
Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 għandu jiġi pprojbit. L-
interkonnessjoni jew il-korrelazzjoni tad-
dejta personali li tkun tinsab fil-Bażi tad-
Dejta Ewropea ma’ bażijiet tad-dejta 
oħrajn għal skopijiet differenti għandhom 
jiġu pprojbiti.
1c. Suġġett tad-data għandu jiġi pprovdut 
bl-informazzjoni li tikkonċerna l-iskopijiet 
tal-ipproċessar u ż-żamma tad-dejta, il-
kategoriji tad-dejta pproċessata u 
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miżmuma, l-identità tal-kontrollur tad-
dejta, l-identità tad-destinatarji tad-dejta, 
l-informazzjoni relatata mad-dritt għall-
aċċess, ir-rettifika jew it-tħassir tad-dejta 
personali tas-suġġett tad-dejta, ir-rimedji 
amministrattivi u ġudizzjarji disponibbli u 
d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtorità 
superviżorja msemmija fl-Artikolu 13b(1).
1d. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku avviż 
komprensiv dwar il-privatezza rigward il-
Bażi tad-Dejta Ewropea bi qbil mal-
Artikoli 10 u 11 tar-Regolament (KE) 
Nru 45/2201, b’mod ċar u li jinftiehem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi korrezzjoni teknika tal-EM 14 tal-abbozz ta' rapport.

Emenda 39
Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 13a - paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni miġbura skont dan ir-
Regolament tista' tintuża biss għall-
iskopijiet tal-ġlieda kontra l-kummerċ 
illegali fid-droga u l-prekursuri tad-droga 
u attivitajiet kriminali relatati u ma tistax 
tinżamm għal żmien itwal milli jkun 
meħtieġ għal dawk l-iskopijiet. L-
ipproċessar tal-kategoriji speċjali tad-
dejta msemmija fl-Artikolu 8(1) tad-
Direttiva 95/46/KE u tal-Artikolu 10(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 
għandu jiġi pprojbit.

Or. de
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Emenda 40
Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 13a - paragrafu 1b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett tad-data għandu jiġi pprovdut bl-
informazzjoni li tikkonċerna l-iskopijiet 
tal-ipproċessar u ż-żamma tad-dejta, il-
kategoriji tad-dejta pproċessata u 
miżmuma, l-identità tal-kontrollur tad-
dejta, l-identità tad-destinatarji tad-dejta, 
l-informazzjoni relatata mad-dritt għall-
aċċess u r-rettifika jew it-tħassir tad-dejta 
personali, ir-rimedji amministrattivi u 
ġudizzjarji disponibbli u d-dettalji ta’ 
kuntatt tal-awtorità superviżorja 
msemmija fl-Artikolu 13b(1).
Xi informazzjoni minnha jew din l-
informazzjoni kollha tista' tinżamm jekk 
tkun tikkomprometti investigazzjonijiet 
jew proċedirmenti amministrattivi jew 
ġudizzjarja, jekk tkun ixxekkel il-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-
identifikazzjoni jew it-tħarrik ta' reati 
kriminali jew jekk tkun tipperikola s-
sikurezza pubblika jew is-sigurtà 
nazzjonali.

Or. de

Emenda 41
Anna Hedh

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 13b – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 13 tad-Direttiva 95/46/KE, id-
dejta personali li tinkiseb jew tiġi 
pproċessata skont dan ir-Regolament 
għandha tintuża biss għall-iskop tal-
prevenzjoni tad-dirottament ta' sustanzi 
skedati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi korrezzjoni tal-EM 8 tal-abbozz ta' rapport. Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni 
adegwata tad-dejta, huwa importanti li jiġi stabbilit l-iskop li għalih se tiġi pproċessata d-
dejta personali skont dan ir-Regolament (il-limitazzjoni tal-iskop). Fl-istess ħin, il-possibilità 
attwalment disponibbli skont id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta għall-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali biex jużaw - f'ċirkustanzi ġġustifikati kif dovut u skont regoli nazzjonali 
dwar il-protezzjoni tad-dejta - id-dejta pprovduta għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni jew it-
tħarrik ta' reati kriminali (biex jiġu skoperti u żarmati n-netwerks ta' traffikar ta' drogi) 
għandha tinżamm.

Emenda 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 13b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar tad-dejta personali mill-
Kummissjoni, inkluż għall-għan tal-bażi 
tad-dejta Ewropew previsti fl-Artikolu 
13a, għandhom jitwettqu skont ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u taħt 
is-superviżjoni tal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta.

imħassar

Or. en
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Emenda 43
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 13c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 13c li 
ġej:
"Artikolu 13c
Atti delegati
Il-Kummissjoni għandha, wara li tkun 
kkonsultat il-KEPD, tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 15a 
dwar il-kategoriji tad-dejta personali li 
għandhom jiġu pproċessati għall-Bażi 
tad-Dejta Ewropea, il-proċeduri li 
permezz tagħhom is-suġġetti tad-dejta 
jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
għall-aċċess, ir-rettifika, it-tħassir u fejn 
xieraq, l-oġġezzjonar u l-imblokkar tad-
dejta." 

Or. en

Emenda 44
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) regoli dwar kif għandha tingħata l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 8(2) 
f'forma elettronika lil bażi tad-dejta 
Ewropew, fejn xieraq.

imħassar

Or. en
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Emenda 45
Hubert Pirker

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 273/2004
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
implimentazzjoni u t-tħaddim ta' dan ir-
Regolament sa [78 xahar wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju]. "

(3) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
implimentazzjoni u t-tħaddim ta' dan ir-
Regolament sa [60 xahar wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju]. "

Or. de

Emenda 46
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Dan ir-Regolament għandu 
jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament 
fl-Istati Membri kollha.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni 
tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Għandu jiġi kkonsolidat mar-
Regolament li qed jemenda fi żmien xahar 
minn meta jidħol fis-seħħ. Dan ir-
Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u 
japplika direttament fl-Istati Membri 
kollha.

Or. fr


