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Emenda 2091
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni minn qabel u
konsultazzjoni minn qabel

Konsultazzjoni minn qabel

Or. en

Emenda 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorizzazzjoni minn qabel u
konsultazzjoni minn qabel

Konsultazzjoni minn qabel

Or. en

Emenda 2093
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 

imħassar
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partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif il-Premessa 70 ġustament issemmi li l-obbligu ġenerali biex l-ipproċessar tad-dejta 
personali jiġi notifikat lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni jipproduċi piżijiet amministrattivi u 
finanzjarji, dan l-obbligu m’għandux jiġi mibdul ma’ obbligu simili. Minflok, il-kontrolluri 
tad-dejta għandhom jieħdu sehem f’konsultazzjonijiet u jipproduċu valutazzjonijiet tal-impatt 
dettaljati li jridu jiġu pprovduti biss fuq talba lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda 2094
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali;

imħassar
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Or. en

Emenda 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 2096
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 

imħassar



PE506.168v02-00 6/134 AM\929512MT.doc

MT

maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 2097
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ma jżid xejn utli mar-rekwiżiti tar-Regolament.
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Emenda 2098
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta meta: kontrollur 
jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali 
kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) 
jew ma jipprovdix għas-salvagwardji 
xierqa fi strument legalment vinkolanti kif 
imsemmi fl-Artikolu 42(5) għat-
trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali;

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali skont il-
Kapitolu V jew jekk ikun ordnat minn xi 
dispożizzjoni oħra f’dan ir-Regolament, 
sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-awtorizzazzjoni minn qabel hija meħtieġa biss għal ċerti trasferimenti ta’ dejta 
lejn pajjiżi terzi jew jekk ikun ordnat minn dispożizzjonijiet oħra. It-test oriġinali seta’
nftiehem bħallikieku l-ipproċessar kollu tad-dejta jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel.

Emenda 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont il-
każ, jiksbu awtorizzazzjoni tal-awtorità ta’
superviżjoni qabel l-ipproċessar tad-data

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont il-
każ, sakemm ma jkunx inkorporat fl-
organizzazzjoni tiegħu uffiċjal tal-
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personali bil-għan li tiġi garantita l-
konformità tal-ipproċessar previst ma’ dan 
ir-Regolament u, partikolarment, jittaffew 
ir-riskji għas-suġġetti tad-data meta 
kontrollur jew proċessur jadottaw klawżoli 
kuntrattwali bħal dawk previsti fl-
Artikolu 42(2)(d), jew ma joffrux il-
garanziji xierqa fi strument ġuridikament 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) li
jirregolamenta t-trasferiment ta’ data
personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali.

protezzjoni tad-dejta jew ċertifikazzjoni 
suffiċjenti u valida, għandhom jiksbu 
awtorizzazzjoni tal-awtorità ta’
superviżjoni qabel l-ipproċessar tad-dejta
personali bil-għan li tiġi garantita l-
konformità tal-ipproċessar previst ma’ dan 
ir-Regolament u, partikolarment, jittaffew 
ir-riskji għas-suġġetti tad-data meta 
kontrollur jew proċessur jadottaw klawżoli 
kuntrattwali bħal dawk previsti fl-
Artikolu 42(2)(d), jew ma joffrux il-
garanziji xierqa fi strument ġuridikament 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) li
jirregola t-trasferiment ta’ dejta personali 
lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni li hija diskussa fil-paragrafu 1 għandha tiġi pproċessata fuq bażi ta’ trasferimenti 
internazzjonali ta’ dejta,

Emenda 2100
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta meta: kontrollur 
jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali 
kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) 
jew ma jipprovdix għas-salvagwardji 
xierqa fi strument legalment vinkolanti kif 
imsemmi fl-Artikolu 42(5) għat-
trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż 

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta meta: kontrollur 
jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali 
kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) 
jew meta tiġi trasferita dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali skont id-derogi fl-Artikolu 
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terz jew organizzazzjoni internazzjonali; 44.

Or. en

Emenda 2101
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta meta: kontrollur 
jew proċessur jadotta klawżoli kuntrattwali 
kif ipprovdut fil-punt (d) tal-Artikolu 42(2) 
jew ma jipprovdix għas-salvagwardji 
xierqa fi strument legalment vinkolanti kif 
imsemmi fl-Artikolu 42(5) għat-
trasferiment ta’ dejta personali lejn pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali;

1. Il-kontrollur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’
superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali, sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 2102
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur, skont kif 
ikun il-każ, għandu jikseb awtorizzazzjoni 
mill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali, sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 

1. Meta valutazzjoni tal-impatt tkun 
twettqet skont l-Artikolu 33, il-Kontrollur 
għandu jikkonsulta mal-awtorità ta’
superviżjoni b’konformità ma’ dan l-
Artikolu jekk, minkejja l-miżuri previsti 



PE506.168v02-00 10/134 AM\929512MT.doc

MT

maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta: 
kontrollur jew proċessur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif ipprovdut fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali;

fil-valutazzjoni tal-impatt biex tiġi żgurata 
l-protezzjoni tad-dejta personali, il-
kontrollur jikkunsidra li huwa probabbli 
li l-ipproċessar maħsub jirriżulta fi ħsara 
serja għad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali tas-suġġetti tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm każijiet fejn ir-riskji ta’ operazzjoni partikolari tal-ipproċessar huma tali li kontrollur 
għandu jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni qabel ma jiddeċiedi jekk iwettaqx l-
operazzjoni. Jekk valutazzjoni tal-impatt dwar il-protezzjoni tad-dejta tkun ġiet imwettqa, din 
għandha tiġi kkunsidrata.

Emenda 2103
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bil-liġi, l-Istati Membri jistgħu 
jissottomettu l-ipproċessar ta’ dejta 
personali minn istituzzjonijiet pubbliċi jew 
privati li jwettqu kompitu ta’ interess 
pubbliku, bħall-kontribuzzjoni għall-
applikazzjoni tas-sigurtà soċjali jew it-
twettiq tas-saħħa pubblika, għall-
awtorizzazzjoni minn qabel, sabiex jiġi 
evitat l-ipproċessar li serjament jaffettwa 
d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en
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Emenda 2104
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jagħmel dik il-valutazzjoni, il-
kontrollur għandu jikkunsidra l-fatturi li 
jinkludu: in-natura, l-ambitu u l-għanijiet 
tal-ipproċessar maħsub; il-miżuri previsti 
fil-valutazzjoni tal-impatt sabiex 
jindirizzaw dawk ir-riskji; l-aħħar żviluppi 
u l-kost tal-implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tgħin lill-kontrolluri jiddeċiedu jekk tkunx meħtieġa konsultazzjoni 
minn qabel.

Emenda 2105
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur 
għandu jikkonsulta lill-awtorità ta’
superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sabiex jassigura l-konformità 
tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-
Regolament u b’mod partikolari sabiex 
inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti 
tad-dejta meta:

imħassar

(a) valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta kif ipprovduta fl-
Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’
pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, 
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l-ambitu tagħhom jew l-għanijiet 
tagħhom, aktarx li jippreżentaw grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi; jew
(b) l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun 
meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni 
minn qabel dwar operazzjonijiet ta’
pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji 
speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, l-
ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, u 
speċifikati skont il-paragrafu 4.

Or. en

Emenda 2106
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur 
għandu jikkonsulta lill-awtorità ta’
superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sabiex jassigura l-konformità 
tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-
Regolament u b’mod partikolari sabiex 
inaqqas ir-riskji involuti għas-suġġetti 
tad-dejta meta:

imħassar

(a) valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta kif ipprovduta fl-
Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’
pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, 
l-ambitu tagħhom jew l-għanijiet 
tagħhom, aktarx li jippreżentaw grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi; jew
(b) l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun 
meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni 
minn qabel dwar operazzjonijiet ta’
pproċessar li aktarx jippreżentaw riskji 
speċifiċi għad-drittijiet u l-libertajiet tas-
suġġetti tad-dejta minħabba n-natura, l-
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ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, u 
speċifikati skont il-paragrafu 4.

Or. en

Emenda 2107
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur
għandu jikkonsulta lill-awtorità ta’
superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-
riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta 
meta:

2. Il-kontrollur għandu jikkonsulta lill-
awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali sabiex 
jassigura l-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbiltà biex l-awtorità ta’ superviżjoni tiġi kkonsultata għandha tinqasam b’mod 
ċar.

Emenda 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur
għandu jikkonsulta lill-awtorità ta’
superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur jista’
jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni 
qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali 
sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
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u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

Or. en

Emenda 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur għandu 
jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni 
qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali 
sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u b’mod partikolari sabiex inaqqas ir-riskji 
involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

2. Il-kontrollur jew proċessur li jkun 
qiegħed jaġixxi f’isem il-kontrollur , 
sakemm ma jkunx inkorporat fl-
organizzazzjoni tiegħu uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jew inkisbet 
ċertifikazzjoni suffiċjenti u valida, għandu 
jikkonsulta lill-awtorità ta’ superviżjoni 
qabel l-ipproċessar ta’ dejta personali 
sabiex jassigura l-konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-Regolament 
u, b’mod partikolari, sabiex inaqqas ir-
riskji involuti għas-suġġetti tad-dejta meta:

Or. es

Emenda 2110
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta kif ipprovduta fl-
Artikolu 33 tindika li l-operazzjonijiet ta’
pproċessar, minħabba n-natura tagħhom, 
l-ambitu tagħhom jew l-għanijiet 
tagħhom, aktarx li jippreżentaw grad 
għoli ta’ riskji speċifiċi; jew

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif il-Premessa 70 ġustament issemmi li l-obbligu ġenerali biex l-ipproċessar tad-dejta 
personali jiġi notifikat lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni jipproduċi piżijiet amministrattivi u 
finanzjarji, dan l-obbligu m’għandux jiġi mibdul ma’ obbligu simili. Minflok, il-kontrolluri 
tad-dejta għandhom jieħdu sehem f’konsultazzjonijiet u jipproduċu valutazzjonijiet tal-impatt 
dettaljati li jridu jiġu pprovduti biss fuq talba lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda 2111
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun 
meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn 
qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura, l-ambitu u/jew l-
għanijiet tagħhom, u speċifikati skont il-
paragrafu 4.

(b) l-awtorità ta’ superviżjoni tħoss li jkun 
meħtieġ li jkun hemm konsultazzjoni minn 
qabel dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li 
aktarx jippreżentaw riskji speċifiċi għad-
drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura, l-ambitu u/jew l-
għanijiet tagħhom, u speċifikati skont il-
paragrafu 4; jew

Or. en

Emenda 2112
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kontrollur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif previst fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa  fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
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internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ittrasferit hawn mill-Artikolu 34 paragrafu 1.

Emenda 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kontrollur jadotta klawżoli 
kuntrattwali kif previst fil-punt (d) tal-
Artikolu 42(2) jew ma jipprovdix għas-
salvagwardji xierqa  fi strument legalment 
vinkolanti kif imsemmi fl-Artikolu 42(5) 
għat-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 2114
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun 
tal-fehma li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar 
maħsub u tagħmel proposti adattati sabiex 

imħassar
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tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

Or. en

Emenda 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti tiddetermina, skont is-setgħa 
tagħha, li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.
Deċiżjoni bħal din għandha tkun suġġetta 
għal appell f’qorti kompetenti u ma tistax 
tiġi infurzata waqt li tkun qed tiġi 
appellata sakemm l-ipproċessar ma 
jirriżultax f’dannu serju immedjat għas-
suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 2116
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti tkun tal-fehma li l-ipproċessar 
maħsub ma jikkonformax ma’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fejn ir-riskji 
ma jkunux identifikati jew imnaqqsa 



PE506.168v02-00 18/134 AM\929512MT.doc

MT

għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

biżżejjed, din għandha tipprojbixxi l-
ipproċessar maħsub u tagħmel proposti 
adattati sabiex tirrimedja dan in-nuqqas ta’
konformità.

Or. en

Emenda 2117
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti tiddetermina, skont is-setgħa 
tagħha, li l-ipproċessar maħsub ma 
jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din 
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar maħsub 
u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.
Deċiżjoni bħal din għandha tkun suġġetta 
għal appell f’qorti kompetenti u ma tistax 
tiġi infurzata waqt li tkun qed tiġi 
appellata sakemm l-ipproċessar ma 
jirriżultax f’dannu serju immedjat għas-
suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 2118
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub ma

3. Meta l-awtorità ta’ superviżjoni tkun tal-
fehma li l-ipproċessar maħsub imsemmi 



AM\929512MT.doc 19/134 PE506.168v02-00

MT

jikkonformax ma’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari fejn ir-riskji ma jkunux 
identifikati jew imnaqqsa biżżejjed, din
għandha tipprojbixxi l-ipproċessar 
maħsub u tagħmel proposti adattati sabiex 
tirrimedja dan in-nuqqas ta’ konformità.

fil-paragrafu 2 ma jkunx konformi ma’
dan ir-Regolament hija għandha fi żmien
massimu ta’ 6 ġimgħat wara t-talba għall-
konsultazzjoni tagħmel 
rakkomandazzjonijiet xierqa lill-
kontrollur tad-dejta. Dan il-perjodu jista’
jiġi estiż għal xahar ieħor, meta wieħed 
jikkunsidra l-kumplessità tal-ipproċessar 
maħsub. Meta jkun japplika l-perjodu 
estiż, il-kontrollur tal-proċessur għandu 
jkun infurmat fi żmien xahar minn meta 
jirċievi t-talba dwar ir-raġunijiet għad-
dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija proċedura aktar operabbli.

Emenda 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tistabbilixxi u tippubblika lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tikkomunika dawn il-listi lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

imħassar

Or. en

Emenda 2120
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tistabbilixxi u tippubblika lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tikkomunika dawn il-listi lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

imħassar

Or. en

Emenda 2121
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tistabbilixxi u tippubblika lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tikkomunika dawn il-listi lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tistabbilixxi u tippubblika lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li jistgħu 
jiġu riferuti għal grad għoli ta’ riskji 
speċifiċi, u f’każijiet bħal dawn l-
ipproċessar għandu jiġi pprojbit u l-
proċessuri tad-dejta għandhom jagħmlu 
proposti xierqa sabiex tiġi rimedjata t-tali 
konformità meta l-awtorità ta’
superviżjoni tkun tal-fehma li l-
ipproċessar maħsub ma jkunx konformi 
ma’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 2122
Sarah Ludford
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tistabbilixxi u tippubblika lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tikkomunika 
dawn il-listi lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha
tistabbilixxi u tippubblika lista tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li għalihom 
tkun rakkomandata konsultazzjoni minn 
qabel skont il-punt (b) tal-paragrafu 2. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tikkomunika dawn il-listi lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni minn qabel huwa mod kif il-kontrollur tad-dejta jikkonforma mar-Regolament 
propost iżda mhuwiex l-uniku mod. Il-konsultazzjoni minn qabel m’għandhiex tkun 
obbligatorja u għandu jkun il-kontrollur tad-dejta li mill-ewwel jiddeċiedi dwar il-miżuri li 
hu/hi se jieħu/tieħu biex tiġi żgurata l-konformità.

Emenda 2123
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-lista pprovduta fil-paragrafu 4 
tinvolvi attivitajiet ta’ pproċessar li huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew 
servizzi lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati 
Membri, jew għas-sorveljanza tal-imġiba 
tagħhom, jew jistgħu jaffettwaw 
sostanzjalment il-moviment liberu ta’
dejta personali fl-Unjoni, l-awtorità ta’
superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57 qabel l-adozzjoni tal-lista.

imħassar

Or. en
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Emenda 2124
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-lista pprovduta fil-paragrafu 4 
tinvolvi attivitajiet ta’ pproċessar li huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew 
servizzi lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati 
Membri, jew għas-sorveljanza tal-imġiba 
tagħhom, jew jistgħu jaffettwaw 
sostanzjalment il-moviment liberu ta’
dejta personali fl-Unjoni, l-awtorità ta’
superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57 qabel l-adozzjoni tal-lista.

imħassar

Or. en

Emenda 2125
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-lista pprovduta fil-paragrafu 4 
tinvolvi attivitajiet ta’ pproċessar li huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati Membri, 
jew għas-sorveljanza tal-imġiba tagħhom, 
jew jistgħu jaffettwaw sostanzjalment il-
moviment liberu ta’ dejta personali fl-
Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 qabel 
l-adozzjoni tal-lista.

5. Meta l-lista pprovduta fil-paragrafu 4 
tinvolvi attivitajiet ta’ pproċessar li huma 
relatati mal-offerta ta’ prodotti jew servizzi 
lil suġġetti tad-dejta f’diversi Stati Membri, 
jew għas-sorveljanza tal-imġiba tagħhom, 
jew jistgħu jaffettwaw sostanzjalment il-
moviment liberu ta’ dejta personali fl-
Unjoni, il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jipproduċi 
gwida li tiżgura l-applikazzjoni 
konsistenti, li tikkunsidra ċ-ċirkustanzi 
speċifiċi tal-Istati Membri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-awtorità ta’ superviżjoni hija fl-aħjar pożizzjoni li tivvaluta operazzjonijiet ta’ pproċessar 
individwali. L-EDPB jista’ jkun utli fil-produzzjoni ta’ gwida dwar l-applikazzjoni ugwali tar-
Regolament propost iżda huwa vitali li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-Istati 
Membri.

Emenda 2126
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew proċessur għandu 
jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta pprovduta fl-Artikolu 33 u, fuq 
talba, flimkien ma’ kwalunkwe 
informazzjoni oħra li tippermetti lill-
awtorità ta’ superviżjoni tivvaluta l-
konformità tal-ipproċessar u b’mod 
partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-
dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-
salvagwardji relatati.

imħassar

Or. en

Emenda 2127
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew proċessur għandu 
jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta pprovduta fl-Artikolu 33 u, fuq 
talba, flimkien ma’ kwalunkwe 
informazzjoni oħra li tippermetti lill-

imħassar
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awtorità ta’ superviżjoni tivvaluta l-
konformità tal-ipproċessar u b’mod 
partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-
dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-
salvagwardji relatati.

Or. en

Emenda 2128
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew proċessur għandu 
jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta pprovduta fl-Artikolu 33 u, fuq talba,
flimkien ma’ kwalunkwe informazzjoni 
oħra li tippermetti lill-awtorità ta’
superviżjoni tivvaluta l-konformità tal-
ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji 
għall-protezzjoni tad-dejta personali tas-
suġġett tad-dejta u s-salvagwardji relatati.

6. Fuq talba, il-kontrollur għandu 
jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta skont l-Artikolu 33 u flimkien ma’
kwalunkwe informazzjoni oħra li 
tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni 
tivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u 
b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni 
tad-dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-
salvagwardji relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif il-Premessa 70 ġustament issemmi li l-obbligu ġenerali biex l-ipproċessar tad-dejta 
personali jiġi notifikat lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni jipproduċi piżijiet amministrattivi u 
finanzjarji, dan l-obbligu m’għandux jiġi mibdul ma’ obbligu simili. Minflok, il-kontrolluri 
tad-dejta għandhom jieħdu sehem f’konsultazzjonijiet u jipproduċu valutazzjonijiet tal-impatt 
dettaljati li jridu jiġu pprovduti biss fuq talba lill-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew proċessur għandu 
jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta pprovduta fl-Artikolu 33 u, fuq talba,
flimkien ma’ kwalunkwe informazzjoni 
oħra li tippermetti lill-awtorità ta’
superviżjoni tivvaluta l-konformità tal-
ipproċessar u b’mod partikolari r-riskji 
għall-protezzjoni tad-dejta personali tas-
suġġett tad-dejta u s-salvagwardji relatati.

6. Fuq talba, il-kontrollur għandu 
jipprovdi lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta skont l-Artikolu 33 u flimkien ma’
kwalunkwe informazzjoni oħra li 
tippermetti lill-awtorità ta’ superviżjoni 
tivvaluta l-konformità tal-ipproċessar u 
b’mod partikolari r-riskji għall-protezzjoni 
tad-dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-
salvagwardji relatati.

Or. en

Emenda 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lill-awtorità ta’ superviżjoni 
fit-tħejjija ta’ miżura leġiżlattiva qabel ma 
tiġi adottata mill-parlamenti nazzjonali 
jew ta’ miżura bbażata fuq miżura 
leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-natura tal-
ipproċessar, sabiex jassiguraw il-
konformità tal-ipproċessar maħsub ma’
dan ir-Regolament u b’mod partikolari 
sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-
suġġetti tad-dejta.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li aħna nħossuna pożittivi li fil-proċessi leġiżlattivi jsiru konsultazzjonijiet f’isem l-
idoneità u l-kwalità tar-regoli previsti, ma nemmnux li regolament tal-Unjoni jkun strument 
xieraq sabiex jiġu previsti regoli ta’ dan it-tip li jaffettwaw il-proċedura leġiżlattiva fl-Istati 
Membri.
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Emenda 2131
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom
jikkonsultaw lill-awtorità ta’ superviżjoni 
fit-tħejjija ta’ miżura leġiżlattiva li għandha 
tiġi adottata mill-parlament nazzjonali jew 
ta’ miżura bbażata fuq din il-miżura 
leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-natura tal-
ipproċessar, sabiex jassiguraw il-
konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ dan 
ir-Regolament u b’mod partikolari sabiex 
inaqqsu r-riskji involuti għas-suġġetti tad-
dejta.

7. L-Istati Membri jistgħu jikkonsultaw 
lill-awtorità ta’ superviżjoni fit-tħejjija ta’
miżura leġiżlattiva li għandha tiġi adottata 
mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura 
bbażata fuq din il-miżura leġiżlattiva, li 
tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar, sabiex 
jassiguraw il-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqsu r-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 2132
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw 
lill-awtorità ta’ superviżjoni fit-tħejjija ta’
miżura leġiżlattiva li għandha tiġi adottata 
mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura 
bbażata fuq din il-miżura leġiżlattiva, li 
tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar, sabiex
jassiguraw il-konformità tal-ipproċessar 
maħsub ma’ dan ir-Regolament u b’mod 
partikolari sabiex inaqqsu r-riskji involuti 
għas-suġġetti tad-dejta.

7. L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw 
lill-awtorità ta’ superviżjoni fit-tħejjija ta’
miżura leġiżlattiva li għandha tiġi adottata 
mill-parlament nazzjonali jew ta’ miżura 
bbażata fuq din il-miżura leġiżlattiva, li 
tiddefinixxi n-natura tal-ipproċessar, sabiex
juru l-konformità tal-ipproċessar maħsub 
ma’ dan ir-Regolament u b’mod partikolari 
sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-
suġġetti tad-dejta.

Or. en
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Emenda 2133
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni 
ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 2134
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni 
ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 2135
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s- imħassar
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setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni 
ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni 
ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 2137
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għad-determinazzjoni 
ta’ livell għoli ta’ riskju speċifiku msemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.

imħassar

Or. en
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Emenda 2138
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi
formoli u proċeduri standard għall-
awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet
minn qabel imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
u formoli u proċeduri standard għall-
infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex jiġu stabbiliti formoli u 
proċeduri standard għall-konsultazzjonijiet
minn qabel imsemmija fil-paragrafu 2, u 
formoli u proċeduri standard għall-
infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 6.

Or. en

Emenda 2139
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli u proċeduri standard għall-
awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet 
minn qabel imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
u formoli u proċeduri standard għall-
infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli standard għall-awtorizzazzjonijiet 
u konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija 
fil-paragrafi 1 u 2, u formoli standard 
għall-infurmar lill-awtoritajiet ta’
superviżjoni skont il-paragrafu 6. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati, wara li tintalab opinjoni tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta,
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en
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Emenda 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli u proċeduri standard għall-
awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet
minn qabel imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
u formoli u proċeduri standard għall-
infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli u proċeduri standard għall-
konsultazzjonijiet minn qabel imsemmija
fil-paragrafu 2, u formoli u proċeduri 
standard għall-infurmar lill-awtoritajiet ta’
superviżjoni skont il-paragrafu 6. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 2141
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli u proċeduri standard għall-
awtorizzazzjonijiet u konsultazzjonijiet
minn qabel imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
u formoli u proċeduri standard għall-
infurmar lill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
skont il-paragrafu 6. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

9. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
formoli u proċeduri standard mhux 
obbligatorji għall-awtorizzazzjonijiet minn 
qabel. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 87(2).

Or. en
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Emenda 2142
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta Ħatra tal-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta

Or. en

Emenda 2143
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru  uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew 
jattira biżżejjed pariri esterni fi 
kwalunkwe każ meta:

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità 
pubblika jew minn korp pubbliku; jew

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità 
pubblika jew minn korp pubbliku; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
diġà jkun impjegat mill-impriża u jwettaq 
d-dmirijiet tiegħu part-time u għandu 
jirrapporta lill-bord ta’ impriża, 
organizzazzjoni jew awtorità pubblika li 
terfa’ r-responsabbiltà aħħarija.
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Or. en

Emenda 2144
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. L-Istati Membri għandhom
jinkoraġġixxu l-ħatra ta’ uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur tad-
dejta u l-proċessur tad-dejta u jistgħu 
jitolbu din il-ħatra f’xi każijiet previsti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità 
pubblika jew minn korp pubbliku; jew
(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew
(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 2145
Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru biss uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
meta:

Or. en
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Emenda 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. en

Emenda 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur jistgħu jaħtru 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-aħjar mod biex nippromwovu l-implimentazzjoni ta’ din il-figura mhuwiex l-obbligu 
tagħhom, iżda huwa l-għarfien u l-istimolu. Huwa għalhekk li l-figura tal-Uffiċjal tal-
Protezzjoni tad-Dejta m’għandhiex tkun obbligatorja iżda volontarja.

Emenda 2148
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. en

Emenda 2149
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur għandu jaħtar uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta fi kwalunkwe każ 
meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għall-Artikolu 33(1) tfisser ukoll li l-obbligu li jinħatar UPD ma jistax 
japplika għall-proċessur. Għaldaqstant, il-proċessur ġie mħassar. Madankollu, il-proċessur 
jista’ jagħżel li jaħtar UPD.

Emenda 2150
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jikkunsidraw jekk jaħtrux uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta fi kwalunkwe każ 
meta:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Dejta mhijiex meħtieġa fil-każijiet kollha.

Emenda 2151
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom, 
sakemm it-tali kompiti mhumiex diġà qed 
jiġu mwettqa, jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni
tad-data kif imsemmi fl-Artikolu 4 fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. en

Emenda 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru wara l-kunsens tar-rappreżentanza 
tal-impjegati operazzjonali mill-inqas
uffiċjal wieħed tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. de

Emenda 2153
Sophia in ‘t Veld
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew 
joħroġ kuntratt estern għalih fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. en

Emenda 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom, 
flimkien mar-rappreżentanti tal-
ħaddiema, jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta fi kwalunkwe każ meta:

Or. en

Emenda 2155
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
responsabbli għas-superviżjoni tal-
protezzjoni tad-dejta u għall-konformità fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. en
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Emenda 2156
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandu jaħtar
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fi 
kwalunkwe każ meta:

Or. pl

Emenda 2157
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità 
pubblika jew minn korp pubbliku; jew

imħassar

Or. en

Emenda 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ipproċessar isir minn awtorità 
pubblika jew minn korp pubbliku; jew

imħassar

Or. es
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Emenda 2159
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) meta r-riskji kif imsemmija fl-
Artikolu 33(2) mhumiex negliġibbli anke 
jekk l-attività ewlenija tal-kumpanija 
mhijiex l-ipproċessar tad-dejta;

Or. en

Emenda 2160
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

imħassar

Or. en

Emenda 2161
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-numru tal-persunal mhuwiex kriterju li jiddetermina l-ħtieġa tal-ipproċessar tad-dejta.

Emenda 2162
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

imħassar

Or. de

Emenda 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

imħassar

Or. es

Emenda 2164
Janusz Wojciechowski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

imħassar
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Or. pl

Emenda 2165
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) jeżistu tal-inqas tnejn mill-fatturi ta’
riskju msemmija taħt l-Artikolu 5b(1) sa 
(10).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2166
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża u l-eżitu 
ta’ kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt fuq 
il-privatezza, kif imsemmi fl-Artikolu 33, 
dwar l-ipproċessar relatat mal-attivitajiet 
ewlenin tagħha, b’mod speċjali attivitajiet 
ewlenin li minħabba n-natura tagħhom, l-
ambitu tagħhom jew l-għanijiet tagħhom 
jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta, jindika 
grad għoli ta’ riskju għad-drittijiet u l-
libertajiet tas-suġġetti tad-dejta, 
speċjalment id-dritt tagħhom għall-
privatezza, irrispettivament mill-miżuri 
meħuda mill-kontrollur jew il-proċessur 
sabiex itaffu dawn ir-riskji. Fil-każijiet l-
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oħra kollha, il-ħatra ta’ uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta hija fakultattiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju tad-daqs organizzattiv (>250 impjegat) mhuwiex utli biex issir distinzjoni bejn l-
organizzazzjonijiet fir-rigward tal-ambitu ta’ dan l-Artikolu. Minflok, approċċ ibbażat fuq ir-
riskju fl-Artikolu 35 ikun aktar adattat sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Għaldaqstant, il-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta (UPD) għandha tkun meħtieġa 
biss jekk l-operazzjoni tal-ipproċessar tad-dejta relatata mal-attivitajiet ewlenin tagħha 
toħloq riskju għoli. Huwa biss f’sitwazzjoni ta’ riskju għoli bħal dan, li hija ġġustifikata l-
ħatra obbligatorja ta’ UPD. Fi kwalunkwe każ ieħor, il-ħatra ta’ UPD għandha tkun waħda 
fakultattiva.

Emenda 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 50 persuna jew aktar, jew minn
impriża li tipproċessa dejta personali 
bħala l-attività prinċipali tagħha jew l-
ipproċessar isir fuq kategoriji speċjali ta’
dejta personali kif imsemmi fl-Artikolu 9 
(1);

Or. en

Emenda 2168
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 500 persuna jew aktar; jew

Or. en

Emenda 2169
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn persuna 
ġuridika u huwa relatat ma’ aktar minn 
500 suġġett tad-dejta kull sena, jew minn
impriża li timpjega 250 persuna jew aktar, 
jew l-ipproċessar isir fuq kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali kif imsemmi fl-
Artikolu 9(1); jew

Or. en

Emenda 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn persuna
ġuridika u huwa relatat ma’ aktar minn 
500 suġġett tad-dejta kull sena; jew

Or. en
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Emenda 2171
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; o

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar, jew fuq 
kwalunkwe mill-kategoriji speċjali ta’
dejta personali msemmija fl-Artikolu 9(1), 
jew fuq id-dejta personali li l-ipproċessar 
tagħha jista’ joħloq riskju ekonomiku, 
fix-xogħol jew għar-reputazzjoni tas-
suġġett tad-dejta; o

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa miżjud bħala kriterju meta seħħ l-obbligu li jinsab f’dan l-artikolu, il-kunċett tar-riskju 
fl-ipproċessar tad-dejta, indipendentement mid-daqs tal-impriża. Huwa meqjus li kull 
proċessar tad-dejta personali li jappartjeni lil waħda mill-kategoriji meqjusa bħala speċjali 
jistgħu joħolqu riskju sinifikanti għas-suġġett tad-dejta jew jistgħu jaffettwaw l-assi, ir-
relazzjonijiet tax-xogħol jew ir-reputazzjoni tiegħu.

Emenda 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 50 persuna jew aktar; jew

Or. de

Emenda 2173
Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn persuna 
ġuridika u jirigwarda aktar minn 250 
suġġett tad-dejta fis-sena; jew

Or. fr

Emenda 2174
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 250 persuna jew aktar; jew

(b) l-ipproċessar isir minn impriża li 
timpjega 50 persuna jew aktar; jew

Or. de

Emenda 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta jkunu 
jikkonċernaw mill-inqas 250 suġġett tad-
dejta fis-sena;

Or. de

Emenda 2176
Alexander Alvaro
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu huwa mħassar f’konformità mal-emenda ta’ punt b fir-rigward tal-prinċipji ta’
kuntest u riskju skont l-Artikoli 5a (ġdid) u 5b (ġdid).

Emenda 2177
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju tad-daqs organizzattiv (>250 impjegat) mhuwiex utli biex issir distinzjoni bejn l-
organizzazzjonijiet fir-rigward tal-ambitu ta’ dan l-Artikolu. Minflok, approċċ ibbażat fuq ir-
riskju fl-Artikolu 35 ikun aktar adattat sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament. 
Għaldaqstant, il-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta (UPD) għandha tkun meħtieġa 
biss jekk l-operazzjoni tal-ipproċessar tad-dejta relatata mal-attivitajiet ewlenin tagħha 
toħloq riskju għoli. Huwa biss f’sitwazzjoni ta’ riskju għoli bħal dan, li hija ġġustifikata l-
ħatra obbligatorja ta’ UPD. Fi kwalunkwe każ ieħor, il-ħatra ta’ UPD għandha tkun waħda 
fakultattiva
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Emenda 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ċ) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

imħassar

Or. es

Emenda 2179
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.
Attivitajiet ewlenin għandhom ikunu 
definiti bħala attivitajiet fejn 50 % tad-
d]ul annwali li jirriżulta mill-bejgħ tad-
dejta jew mid-dħul huwa miksub mill-użu 
ta’ din id-dejta. Rigward il-protezzjoni 
tad-dejta, l-attivitajiet tal-ipproċessar tad-
dejta li ma jirrappreżentawx iżjed minn 50 
% tal-qligħ tal-kumpanija għandhom 
jitqiesu bħala anċillari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE

Emenda 2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.
Attivitajiet ewlenin għandhom ikunu 
definiti bħala attivitajiet fejn 50 % tad-
dħul annwali li jirriżulta mill-bejgħ tad-
dejta jew mid-dħul huwa miksub minn din 
id-dejta. Rigward il-protezzjoni tad-dejta, 
l-attivitajiet tal-ipproċessar tad-dejta li ma 
jirrappreżentawx iżjed minn 50 % tal-
qligħ tal-kumpanija għandhom jitqiesu 
bħala anċillari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta’ uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta għandha titqies meħtieġa biss meta l-attivitajiet 
ewlenin ta’ impriża jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ dejta personali.

Emenda 2181
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew (c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
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tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, il-volum tagħhom, jeħtieġu 
monitoraġġ regolari u sistematiku tas-
suġġetti tad-dejta.

Or. fr

Emenda 2182
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar li, minħabba n-natura 
tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet 
tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u 
sistematiku tas-suġġetti tad-dejta.

(c) l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet 
ta’ pproċessar għal skopijiet ta’
trasferiment, ta’ trasferiment anonimu, 
ta’ riċerka tas-suq jew tal-opinjoni.

Or. de

Emenda 2183
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jikkunsidra jekk jaħtarx uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta, il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jqis il-fatturi li 
jinkludu n-natura, l-ambitu u l-għanijiet 
tal-ipproċessar, ir-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġetti tad-
dejta li jistgħu jqumu minn dan, il-miżuri 
l-oħra li jipproponi li jieħu sabiex 
jikkonforma ma’ dan ir-Regolament u l-
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kosteffikaċja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa l-kontrollur jew il-proċessur li għandu jġorr id-dmir inizjali u ewlieni sabiex 
jikkunsidra l-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 2184
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu fil-
liġi nazzjonali li l-kontrolluri jew il-
proċessuri jkunu meħtieġa jaħtru uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta għall-finijiet ta’
dan ir-Regolament. Meta jagħmlu dan, l-
Istati Membri jridu tal-inqas jikkunsidraw 
il-fatturi msemmija fil-paragrafu 1a. 
Kwalunkwe miżura bħal din għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri, skont il-prattiki tal-liġi u dawk regolatorji domestiċi tagħhom, għandhom 
ikunu jistgħu jiddeċiedu dwar il-ħtieġa tal-ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fil-
każijiet kollha, jew f’dawk li jagħtu lok għal riskji partikolari.

Emenda 2185
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

imħassar

Or. de

Emenda 2186
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni ġustifikabbli li tillimita din il-possibbiltà.

Emenda 2187
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
wieħed.

2. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta konġunt.

Or. en
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Emenda 2188
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

Or. en

Emenda 2189
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

Or. en

Emenda 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal wieħed tal-protezzjoni tad-
dejta.

2. Grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar uffiċjal 
wieħed tal-protezzjoni tad-dejta.
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Or. es

Emenda 2191
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali bbażata fuq l-emenda għall-Artikolu 35(1).

Emenda 2192
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.

Or. en

Emenda 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta wieħed.
Grupp ta’ kumpaniji jista’ wkoll 
jinnomina uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta wieħed għal ipproċessar wieħed jew 
aktar implimentati minn diversi entitajiet 
tal-grupp.

Or. fr

Emenda 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar 
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

Or. en

Emenda 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

2. Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, grupp ta’ impriżi jista’ jaħtar
uffiċjal prinċipali tal-protezzjoni tad-dejta, 
jekk ikun żgurat, li uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jkun faċilment aċċessibbli minn 
kull lokazzjoni, iżda jkun disponibbli tal-
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inqas uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
wieħed għal kull Stat Membru.

Or. de

Emenda 2196
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1(b), l-
Artikoli 33 u 34 ma japplikawx.

Or. en

Emenda 2197
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzativa
tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jinħatar għal diversi mill-entitajiet tagħha, 
filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura
organizzattiva tal-awtorità jew il-korp 
pubbliku.

Or. en

Emenda 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



AM\929512MT.doc 55/134 PE506.168v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzativa
tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta
jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jinħatar għal diversi mill-entitajiet tagħha, 
filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura
organizzattiva tal-awtorità jew il-korp 
pubbliku.

Or. en

Emenda 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzativa
tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzattiva
tal-awtorità jew il-korp pubbliku. Diversi 
awtoritajiet jew korpi pubbliċi jistgħu 
wkoll, filwaqt li jittieħed kont tal-
istruttura organizzattiva tal-awtoritajiet 
jew il-korpi pubbliċi, jaħtru b’mod 
konġunt uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla li diversi awtoritajiet jew korpi pubbliċi jitħallew jaħtru b’mod konġunt uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta huwa ta’ valur kbir għall-awtoritajiet u l-korpi żgħar u ta’ daqs medju. 
Fil-prattika, l-awtoritajiet pubbliċi spiss jikkoperaw ukoll fil-qasam tal-ipproċessar tad-dejta.
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Emenda 2200
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzativa
tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal jew l-
uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta jistgħu 
jinħatru għal diversi mill-entitajiet tagħha, 
filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura
organizzattiva tal-awtorità jew il-korp 
pubbliku.

Or. en

Emenda 2201
Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzativa
tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzattiva
tal-awtorità jew il-korp pubbliku. L-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli speċifiċi li 
jipprovdu għall-ħatra ta’ uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta għal gruppi ta’
detenturi tal-uffiċċju pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġeneralment, l-uffiċċji tad-detenturi ta’ uffiċċju pubbliku ma jkollhomx id-daqs u l-istruttura 
komparabbli ma’ awtoritajiet pubbliċi oħrajn. F’ħafna każijiet, l-awtorità pubblika tista’
tikkonsisti minn persuna kompetenti waħda biss: id-detentur tal-uffiċċju pubbliku nnifsu. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom tal-inqas ikollhom il-possibbiltà li jipprovdu għall-
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ħatra ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta konġunt għal grupp ta’ detenturi tal-uffiċċju 
pubbliku (eż. fil-livell tal-korp ta’ superviżjoni professjonali).

Emenda 2202
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi mill-entitajiet tagħha, filwaqt li 
jittieħed kont tal-istruttura organizzativa 
tal-awtorità jew il-korp pubbliku.

3. Meta l-kontrollur jew il-proċessur huwa 
awtorità jew korp pubbliku, uffiċjal uniku
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jinħatar għal 
diversi awtoritajiet jew korpi bħal dawn, 
filwaqt li jittieħed kont tal-istruttura
organizzattiva u d-daqs tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa abbozzar aktar ċar.

Emenda 2203
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3a (ġdid)

Text propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta l-kontrollur huwa parti minn 
korp professjonali jew korp ta’ kontrolluri 
fl-istess settur ta’ attività, huwa jista’
jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta li 
jkun ġie awtorizzat mill-organizzazzjoni 
biex jagħmel dan.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-reċiproċità toffri l-vantaġġ li l-kontrolluri kkonċernati jistgħu jiksbu għarfien tajjeb tal-



PE506.168v02-00 58/134 AM\929512MT.doc

MT

karatteristiċi speċifiċi ta’ xogħol applikati għall-protezzjoni tad-dejta, filwaqt li dawn ikunu 
aktar sensittivi għaliha. L-emenda proposta tippermetti lill-organizzazzjonijiet professjonali li 
jaħtru uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta reċiproka filwaqt li titħalla l-għażla miftuħa għall-
professjonisti involuti dwar jekk jużawhiex jew le.

Emenda 2204
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur 
jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew 
korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji 
ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

imħassar

Or. en

Emenda 2205
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur 
jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew 
korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji 
ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

4. F’każijiet differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur 
jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew 
korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji 
ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

Or. en
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Emenda 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur 
jew il-proċessur jew l-assoċjazzjonijiet jew 
korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji 
ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

4. Il-kontrollur jew il-proċessur jew l-
assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessur jistgħu jaħtru uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta.

Or. es

Emenda 2207
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur 
jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew 
korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji 
ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru 
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

4. F’każijiet differenti minn dawk 
imsemmija fil-paragrafu 1, il-kontrollur 
jew il-proċessur jew assoċjazzjonijiet jew 
korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji 
ta’ kontrolluri jew proċessur jistgħu jaħtru 
uffiċjal jew uffiċjali tal-protezzjoni tad-
dejta.

Or. en

Emenda 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta l-kontrollur huwa parti minn 
korp professjonali jew korp ta’ kontrolluri 
fl-istess settur ta’ attività, huwa jista’
jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta li 
jkun ġie awtorizzat mill-organizzazzjoni 
biex jagħmel dan.

Or. fr

Emenda 2209
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta fuq il-bażi tal-
kwalitajiet professjonali u, b’mod 
partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-
prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-
ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-
kontrollur jew mill-proċessur.

imħassar

Or. en

Emenda 2210
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew lill-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta fuq il-bażi tal-kwalitajiet 
professjonali u, b’mod partikolari, l-
għarfien espert tal-liġi u tal-prattiki dwar 
il-protezzjoni tad-dejta u l-ħila li jwettaq il-
kompiti msemmija fl-Artikolu 37. Il-livell 
meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun 
stabbilit b’mod partikolari skont l-
ipproċessar tad-dejta li jkun sar u l-
protezzjoni meħtieġa għad-dejta personali 
pproċessata mill-kontrollur jew mill-
proċessur.

Or. en

Emenda 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali 
tiegħu u, b’mod partikolari, l-għarfien 
espert tal-liġi u tal-prattiki dwar il-
protezzjoni tad-dejta u l-ħila li jwettaq il-
kompiti msemmija fl-Artikolu 37. Il-livell 
meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun 
stabbilit b’mod partikolari skont l-
ipproċessar tad-dejta li jkun sar u l-
protezzjoni meħtieġa għad-dejta personali 
pproċessata mill-kontrollur jew mill-
proċessur.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali 
tiegħu u, b’mod partikolari, l-għarfien 
espert tal-liġi u tal-prattiki dwar il-
protezzjoni tad-dejta u l-ħila li jwettaq il-
kompiti msemmija fl-Artikolu 37, taħt 
kriterji ta’ professjonalità stretta. Il-livell 
meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun 
stabbilit b’mod partikolari skont l-
ipproċessar tad-dejta li jkun sar u l-
protezzjoni meħtieġa għad-dejta personali 
pproċessata mill-kontrollur jew mill-
proċessur.

Or. es
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Emenda 2212
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
jew lill-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta
fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur.

Or. en

Emenda 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru wara l-kunsens tar-rappreżentanza 
tal-impjegati operazzjonali lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta fuq il-bażi tal-
kwalitajiet professjonali u, b’mod 
partikolari, l-għarfien espert tal-liġi u tal-
prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-
ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur. Il-kontrollur jew il-
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proċessur jiżguraw, li l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jkollu l-opportunità 
għat-taħriġ u l-edukazzjoni avvanzata bl-
ispejjeż koperti minnhom.

Or. de

Emenda 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
fuq il-bażi tal-kwalitajiet professjonali u, 
b’mod partikolari, l-għarfien espert tal-liġi 
u tal-prattiki dwar il-protezzjoni tad-dejta u 
l-ħila li jwettaq il-kompiti msemmija fl-
Artikolu 37. Il-livell meħtieġ ta’ għarfien 
espert għandu jkun stabbilit b’mod 
partikolari skont l-ipproċessar tad-dejta li 
jkun sar u l-protezzjoni meħtieġa għad-
dejta personali pproċessata mill-kontrollur 
jew mill-proċessur.

5. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta, 
wara konsultazzjoni mar-rappreżentanti 
tal-impjegati, fuq il-bażi tal-kwalitajiet 
professjonali u, b’mod partikolari, l-
għarfien espert tal-liġi u tal-prattiki dwar 
il-protezzjoni tad-dejta u l-ħila li jwettaq il-
kompiti msemmija fl-Artikolu 37. Il-livell 
meħtieġ ta’ għarfien espert għandu jkun 
stabbilit b’mod partikolari skont l-
ipproċessar tad-dejta li jkun sar u l-
protezzjoni meħtieġa għad-dejta personali 
pproċessata mill-kontrollur jew mill-
proċessur.

Or. en

Emenda 2215
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 

imħassar
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jkun kompatibbli mal-kompiti u d-
dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax 
f’kunflitt ta’ interessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa wisq preskrittiv.

Emenda 2216
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet 
tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta u ma jirriżultax f’kunflitt ta’
interessi.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jkun kompatibbli mal-kompiti u 
d-dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax 
f’kunflitt ta’ interessi.

Or. en

Emenda 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet 
tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta u ma jirriżultax f’kunflitt ta’

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jkun kompatibbli mal-kompiti u 
d-dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-
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interessi. protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax 
f’kunflitt ta’ interessi.

Or. en

Emenda 2218
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jkun kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet 
tal-persuna bħala uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta u ma jirriżultax f’kunflitt ta’
interessi.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
jew uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta jkun 
kompatibbli mal-kompiti u d-dmirijiet tal-
persuna jew tal-persuni bħala uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax 
f’kunflitt ta’ interessi.

Or. en

Emenda 2219
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jkun jew impjegat tal-kontrollur jew 
tal-proċessur jew hu/hi tista’ tkun ukoll 
fornitur ta’ servizz estern.

Or. en

Emenda 2220
Nils Torvalds
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas 
sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. 
Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax 
aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
qadi ta’ dmirijietu.

imħassar

Or. en

Emenda 2221
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas 
sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. 
Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax 
aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
qadi ta’ dmirijietu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi regolat fl-Artikolu 36
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Emenda 2222
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas 
sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. 
Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax 
aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
qadi ta’ dmirijietu.

imħassar

Or. en

Emenda 2223
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas 
sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. 
Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax 
aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
qadi ta’ dmirijietu.

imħassar
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Or. en

Emenda 2224
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas 
sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. 
Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax 
aktar il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
qadi ta’ dmirijietu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa wisq preskrittiv.

Emenda 2225
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk 

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, 
jekk huwa ma jissodisfax aktar il-
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huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu.

kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu. Il-kontrollur għandu jinforma 
lill-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti 
bir-raġunijiet għat-tkeċċija tiegħu.

Or. en

Emenda 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk 
huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maniġment għandu dejjem ikollu l-possibbiltà li jagħti istruzzjonijiet lill-persunal inkluż l-
UPD u l-UPD m’għandux ikun jista’ jaġixxi b’mod indipendenti mill-maniġment. Il-
maniġment għandu r-responsabbiltà għall-attivitajiet KOLLHA f’organizzazzjoni inkluża l-
protezzjoni tad-dejta.

Emenda 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għal perjodu ta’ mill-inqas 
sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar mandati.
Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax aktar 
il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu.

7. Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax aktar 
il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu, jew għal ksur serju relatat ma’
dawn.

Or. es

Emenda 2228
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk huwa 
ma jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-qadi ta’ dmirijietu.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas erba’ snin. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk huwa 
ma jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-qadi ta’ dmirijietu.

Or. en

Emenda 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk 
huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn u bi grad 
għoli biżżejjed minn fost il-persunal. L-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jerġa’ jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, 
jekk huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu.

Or. fr

Emenda 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk 
huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar.

Or. en

Emenda 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, 
jekk huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu.

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru wara l-kunsens tar-rappreżentanza 
tal-impjegati operazzjonali uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta għal perjodu ta’ mill-
inqas sentejn. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar 
mandati. Waqt il-mandat tiegħu, l-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jitneħħa biss 
mill-kariga, jekk huwa ma jissodisfax aktar 
il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’
dmirijietu. Minkejja dan, l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jgawdi minn 
protezzjoni speċjali kontra d-
diskriminazzjoni u t-tkeċċija, simili għall-
protezzjoni li skont dispożizzjonijiet 
nazzjonali huma intitolati għaliha r-
rappreżentanti tal-impjegati, u ma jistax 
jiġi żvantaġġjat minħabba t-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

Or. de

Emenda 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tiegħu, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jitneħħa biss mill-kariga, jekk 
huwa ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta’

7. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom
flimkien mar-rappreżentanti tal-ħaddiema 
jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta għal 
perjodu ta’ mill-inqas sentejn. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista’ jerġa’
jinħatar għal aktar mandati. Waqt il-
mandat tagħhom, l-uffiċjali tal-protezzjoni 
tad-dejta għandhom, fil-qadi ta’
dmirijiethom, igawdu minn protezzjoni 
speċjali kontra t-tkeċċija u d-
diskriminazzjoni, komparabbli mar-
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dmirijietu. rappreżentanti tat-trejdjunjins jew tal-
ħaddiema skont il-liġi u l-prassi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 2233
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti 
hija intitolata li tfittex ġustifikazzjoni 
għall-waqfien prematur tax-xogħol tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.

Or. fr

Emenda 2234
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-
proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu 
fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi regolat fl-Art. 36.
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Emenda 2235
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-
proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu 
fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

imħassar

Or. en

Emenda 2236
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-
proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu 
fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

imħassar

Or. en

Emenda 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-
proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu 
fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

8. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jkun impjegat mill-kontrollur jew mill-
proċessur.



AM\929512MT.doc 75/134 PE506.168v02-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjoni ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta mhix waħda sempliċiment teknika. Hija 
teħtieġ kontroll permanenti tal-organizzazzjoni interna tal-fornitur tas-servizz u għaldaqstant 
taffettwa l-impjegati kollha sa ċertu punt. Fornitur ta’ servizz estern li ma jkunx preżenti il-
ħin kollu ma jistax jissodisfa dan ir-rekwiżit.

Emenda 2238
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt 
tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-
awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

imħassar

Or. en

Emenda 2239
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt 
tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-
awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

imħassar

Or. en

Emenda 2240
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt 
tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-
awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt
tal-organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta lill-awtorità ta’ superviżjoni u lill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 2241
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu
jikkomunika l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt 
tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-
awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

9. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu
jagħmel disponibbli l-isem u d-dettalji ta’
kuntatt tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
lill-awtorità ta’ superviżjoni u lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 2242
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-organizzazzjoni 
tal-protezzjoni tad-dejta jew lill-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta dwar il-
kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar 
tad-dejta tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-
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eżerċitar tad-drittijiet taħt dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-organizzazzjoni 
tal-protezzjoni tad-dejta jew lill-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta dwar il-
kwistjonijiet kollha relatati mal-ipproċessar 
tad-dejta tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-
eżerċitar tad-drittijiet taħt dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 2244
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jew lill-uffiċjali tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 2245
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

10. Is-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom 
id-dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament, u biex  
jieħdu l-ewwel passi sabiex jirretifikaw is-
sitwazzjoni.

Or. en

Emenda 2246
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda ħtieġa għal setgħat ddelegati f’dan ir-rigward.
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Emenda 2247
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en

Emenda 2248
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en

Emenda 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en

Emenda 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika l-kriterji u 
r-rekwiżiti applikabbli għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (ċ) tal-paragrafu 1 kif 
ukoll il-kriterji applikabbli għall-
kwalitajiet professjonali tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta msemmija fil-
paragrafu 5.

imħassar

Or. es

Emenda 2251
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR
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Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en

Emenda 2252
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-attivitajiet 
ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur 
imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-
kriterji għall-kwalitajiet professjonali tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta msemmija 
fil-paragrafu 5.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux meħtieġ.

Emenda 2253
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta

Pożizzjoni tal-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta

Or. en

Emenda 2254
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr 
dewmien fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jkun involut kif xieraq 
u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet 
kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-
dejta personali.

Or. en

Emenda 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr 
dewmien fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jkun involut kif xieraq 
u mingħajr dewmien fil-kwistjonijiet 
kollha li jikkonċernaw il-protezzjoni tad-
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dejta personali.

Or. en

Emenda 2256
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jkun involut kif xieraq u mingħajr 
dewmien fil-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal jew l-uffiċjali tal-
protezzjoni tad-dejta jkunu involuti kif 
xieraq u mingħajr dewmien fil-
kwistjonijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni 
tad-dejta personali.

Or. en

Emenda 2257
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għandu jirrapporta direttament lill-bord 
tal-kumpanija, li finalment huwa 
responsabbli għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 2258
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

imħassar

Or. en

Emenda 2259
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
maniġment eżekuttiv tal-kontrollur jew tal-
proċessur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-volum għoli u l-importanza tal-protezzjoni tad-dejta, l-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta għandu jirrapporta direttament lill-maniġment eżekuttiv.

Emenda 2260
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta jwettaq id-dmirijiet u 
l-kompiti b’mod indipendenti.

Or. en

Emenda 2261
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
maniġment tal-kontrollur jew tal-proċessur
li huwa responsabbli għall-protezzjoni 
tad-dejta skont dan ir-regolament.

Or. en

Emenda 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. L-organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
għandu jwettaq il-kompiti tiegħu jew 
tagħha b’mod indipendenti u għandu 
jirrapporta b’mod dirett lill-maniġment tal-
kontrollur jew tal-proċessur.

Or. en

Emenda 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’mod indipendenti u ma jingħatax
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoniijiet tiegħu. L-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta għandu jirrapporta 
b’mod dirett lill-maniġment tal-kontrollur 
jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti tiegħu 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet f’dan 
ir-Regolament, mingħajr ma jirċievi
istruzzjonijiet li jaffettwaw il-funzjonijiet 
speċifiċi tal-kariga tiegħu. L-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta għandu jirrapporta 
b’mod dirett lill-maniġment tal-kontrollur 
jew tal-proċessur.

Or. es

Emenda 2264
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jew l-
uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom iwettqu d-dmirijiet u l-kompiti
tagħhom b’mod indipendenti.

Or. en

Emenda 2265
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
maniġment eżekuttiv tal-kontrollur jew tal-
proċessur.

Or. en

Emenda 2266
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti. L-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta għandu jirrapporta 
b’mod dirett lill-maniġment tal-kontrollur 
jew tal-proċessur.

Or. en

Emenda 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur, kif 
ukoll lir-rappreżentanza tal-impjegati 
operazzjonali.

Or. de

Emenda 2268
Ewald Stadler

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
amministrazzjoni tal-kontrollur jew tal-
proċessur.

Or. de

Emenda 2269
Hélène Flautre

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
maniġment tal-kontrollur jew tal-
proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta f’kull Stat Membru għandu garanziji 
proċedurali li jiżguraw l-indipendenza 
tiegħu u jikkastigaw l-atti li jimpedixxu t-
twettiq sħiħ tad-dmirijiet tiegħu. L-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta għandu
jirrapporta b’mod dirett lill-ġestjoni tal-
kontrollur jew tal-proċessur.

Or. fr

Emenda 2270
Sarah Ludford
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Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta għandu jirrapporta b’mod dirett lill-
ġestjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur.

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jwettaq id-dmirijiet u l-kompiti 
b’mod indipendenti u ma jingħatax 
istruzzjonijiet rigward l-eżerċizzju tal-
funzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wisq preskrittiv.

Emenda 2271
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir, 
edukazzjoni kontinwa u kwalunkwe 
riżorsa oħra meħtieġa sabiex iwettaq id-
dmirijiet u l-kompiti kif imsemmija fl-
Artikolu 37.

Or. en

Emenda 2272
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu u għandu jipprovdi persunal, post, 
tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra 
meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 37.

Or. en

Emenda 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew lill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu u għandu jipprovdi persunal, post, 
tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra 
meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 37.

Or. en

Emenda 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
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dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.

dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u, meta 
jkun meħtieġ, għandu jipprovdi persunal, 
post, tagħmir u kwalunkwe riżorsa oħra 
meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-
kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 37.

Or. es

Emenda 2275
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir 
u kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa
sabiex iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu billi
jipprovdi mezzi xierqa sabiex iwettaq id-
dmirijiet u l-kompiti kif imsemmija fl-
Artikolu 37.

Or. en

Emenda 2276
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir, 
taħriġ professjonali kontinwu u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.
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Or. en

Emenda 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 34.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir, 
edukazzjoni u taħriġ avvanzat u
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 37.

Or. de

Emenda 2278
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 34.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi r-riżorsi kollha b’mod 
partikolari persunal, post, tagħmir, aċċess 
għall-informazzjoni u kwalunkwe riżorsa 
oħra meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u 
l-kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 37 u 
għaż-żamma tal-għarfien professjonali.
Id-dritt għal taħriġ kontinwdu tal-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta huwa garantit, 
skont id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew 
konvenzjonali f’dan il-qasam fl-Istat 
Membru fejn huwa jeżerċita l-funzjonijiet 
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tiegħu.

Or. fr

Emenda 2279
Hélène Flautre

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi persunal, post, tagħmir u 
kwalunkwe riżorsa oħra meħtieġa sabiex 
iwettaq id-dmirijiet u l-kompiti kif 
imsemmija fl-Artikolu 34.

3. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi r-riżorsi kollha b’mod 
partikolari persunal, post, tagħmir, aċċess 
għall-informazzjoni u kwalunkwe riżorsa 
oħra meħtieġa sabiex iwettaq id-dmirijiet u 
l-kompiti kif imsemmija fl-Artikolu 37 u 
għaż-żamma tal-għarfien professjonali.

Or. fr

Emenda 2280
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom ikunu marbuta b’segretezza 
dwar l-identità tas-suġġetti tad-dejta u 
dwar iċ-ċirkustanzi li jippermettu lis-
suġġetti tad-dejta jiġu identifikati, 
sakemm ma jinħelsux minn dak l-obbligu 
mis-suġġett tad-dejta. Fejn fl-andament 
tal-attivitajiet tagħhom l-uffiċjali tal-
protezzjoni tad-dejta jindunaw b’dejta li 
għaliha l-kap tal-kontrollur tad-dejta jew 
persuna impjegata mill-kontrollur tad-
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dejta għandha d-dritt tirrifjuta li tagħti 
evidenza, dak id-dritt għandu japplika 
wkoll għall-uffiċjali tal-protezzjoni tad-
dejta u għal dawk ta’ taħthom.

Or. hu

Emenda 2281
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jaħtar organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għal perjodu inizjali ta’ mill-inqas sentejn 
fil-każ ta’ organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta u għal perjodu inizjali ta’ mill-
inqas erba’ snin fil-każ ta’ uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, sakemm ma jkunx 
fornitur ta’ servizz estern. Fl-inqas każ 
għandu japplika l-perjodu għall-
organizzazzjonijiet tal-protezzjoni tad-
dejta. L-organizzazzjonijiet tal-protezzjoni 
tad-dejta jew l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-
dejta jistgħu jiġu maħtura mill-ġdid għal 
aktar mandati. Waqt il-mandat tiegħu, l-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta jista’
jitneħħa biss mill-kariga, jekk huwa ma 
jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-qadi ta’ dmirijietu.

Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx 
fil-każ tal-impenn volontarju ta’
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta kif 
stipulat fl-Artikolu 38a ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud mill-Artikolu 35. Fejn japplika l-Artikolu 38a, il-kontrollur tad-dejta jew il-proċessur 
tad-dejta għandu jkun jista’ - minħabba n-natura volontarja tal-involviment tal-
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organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta - japplika 
aktar perjodi flessibbli.

Emenda 2282
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jiġu marbuta bis-sigriet 
professjonali fir-rigward tal-identità tas-
suġġetti tad-dejta u fir-rigward taċ-
ċirkostanzi li jippermettu li jiġu 
identifikati s-suġġetti tad-dejta, sakemm 
ma jiġux rilaxxati minn dak l-obbligu 
mis-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 2283
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontrollur jew il-proċessur 
għandhom jiggarantixxu lill-uffiċjal  tal-
protezzjoni tad-data d-dritt għal taħriġ 
adattat skont id-dmirijiet tiegħu.

Or. fr

Emenda 2284
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-
dejta jew l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jista’ jkun impjegat mill-kontrollur 
jew mill-proċessur, jew iwettaq il-kompiti 
tiegħu fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.
Il-ħatra bħala organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta ma tirrikjedix 
neċessarjament l-impjieg full-time tal-
organizzazzjoni jew l-impjegat rispettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħud mill-Artikolu 35.

Emenda 2285
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar
Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta
1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:
(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;
(b) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew 
tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni 
tad-dejta personali, inklużi l-assenjazzjoni 
tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-
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persunal involut fl-operazzjonijiet ta’
pproċessar tal-operazzjonijiet, u l-verifiki 
relatati;
(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-
informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament;
(d) jassigura li tinżamm id-
dokumentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 28;
(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-
notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’
dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;
(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;
(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-
awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-
kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’
superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar 
jew fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta stess;
(h) jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-
awtorità ta’ superviżjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u 
jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, 
jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tiegħu 
stess.
2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Wisq preskrittiv.

Emenda 2286
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu
jiżgura li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
għandu deskrizzjoni tal-impjieg ċara u 
kodiċi ta’ kondotta li jistipula b’mod 
espliċitu d-dmirijiet tal-protezzjoni tad-
dejta tiegħu li ġew fdati lilu biex iwettaq, 
b’mod partikolari l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u r-
rwol tiegħu bħala kollegament mal-
awtorità ta’ superviżjoni.

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;
(b) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew 
tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni 
tad-dejta personali, inklużi l-assenjazzjoni 
tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-
persunal involut fl-operazzjonijiet ta’
pproċessar tal-operazzjonijiet, u l-verifiki 
relatati;
(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-
informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
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tagħhom taħt dan ir-Regolament;
(d) jassigura li tinżamm id-
dokumentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 28;
(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-
notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’
dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;
(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;
(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-
awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-
kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’
superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar 
jew fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta stess;
(h) jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-
awtorità ta’ superviżjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u 
jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, 
jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tiegħu 
stess.

Or. en

Emenda 2287
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta

Kompiti tal-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta

Or. en
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Emenda 2288
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew lill-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

Or. en

Emenda 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-organizzazzjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta jew lill-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

Or. en

Emenda 2290
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
jew lill-uffiċjali tal-protezzjoni tad-dejta
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tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

Or. en

Emenda 2291
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu
jafda lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta
tal-anqas bil-kompiti li ġejjin:

1. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu
jiddetermina l-kompiti li għandhom 
jitwettqu mill-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew mill-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta sabiex tiġi żgurata l-
konformità ma’ dan ir-Regolament:

Or. en

Emenda 2292
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 2293
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(a) iżid il-kuxjenza, jinforma u jagħti pariri 
lill-kontrollur jew lill-proċessur dwar l-
obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament u 
jiddokumenta din l-attività u t-tweġibiet li 
jirċievi;

Or. en

Emenda 2294
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament u jiddokumenta 
din l-attività u t-tweġibiet li jirċievi;

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont dan ir-Regolament;

Or. es
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Emenda 2296
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew 
tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni 
tad-dejta personali, inklużi l-assenjazzjoni 
tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-
persunal involut fl-operazzjonijiet ta’
pproċessar tal-operazzjonijiet, u l-verifiki 
relatati;

(b) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew 
tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni 
tad-dejta personali kif deskritt fl-Artikolu 
22;

Or. en

Emenda 2297
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni tal-politiki tal-kontrollur jew 
tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni 
tad-dejta personali, inklużi l-assenjazzjoni 
tar-responsabbiltajiet, it-taħriġ tal-
persunal involut fl-operazzjonijiet ta’
pproċessar tal-operazzjonijiet, u l-verifiki 
relatati;

(b) jiżviluppa, jappoġġja u jissorvelja l-
implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-
Artikolu 22;

Or. en

Emenda 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jinforma u jikkonsulta mar-
rappreżentanti tal-ħaddiema rigward id-
dejta personali tal-ħaddiema;

Or. en

Emenda 2299
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-
informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(c) jissorvelja n-nuqqas ta’ konformitá 
mar-Regolament;

Or. en

Emenda 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-

(c) jissorvelja l-konformitá mar-
Regolament;
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informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 2301
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-
informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(c) jissorvelja l-konformitá ma’ dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 2302
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorvelja l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward ir-rekwiżiti 
relatati mal-protezzjoni tad-dejta bid-
disinn, il-protezzjoni tad-dejta b’mod 
awtomatiku u s-sigurtà tad-dejta u dwar l-
informazzjoni tas-suġġetti tad-dejta u t-
talbiet tagħhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet 
tagħhom taħt dan ir-Regolament;

(c) jissorvelja l-konformitá ma’ dan ir-
Regolament;
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Or. en

Emenda 2303
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jassigura li tinżamm id-
dokumentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 28;

imħassar

Or. en

Emenda 2304
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jassigura li tinżamm id-
dokumentazzjoni msemmija fl-Artikolu 
28;

imħassar

Or. en

Emenda 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jassigura li tinżamm id-
dokumentazzjoni msemmija fl-
Artikolu 28;

imħassar
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Or. es

Emenda 2306
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-
notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’
dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;

imħassar

Or. en

Emenda 2307
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-
notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’
dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;

imħassar

Or. en

Emenda 2308
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jissorvelja d-dokumentazzjoni, in-
notifika u l-komunikazzjoni ta’ ksur ta’
dejta personali skont l-Artikoli 31 u 32;

(e) jiżviluppa l-proċessi biex jissorvelja, 
jiddokumenta, jinnotifika u jikkomunika
ksur ta’ dejta personali skont l-Artikoli 31 
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u 32;

Or. en

Emenda 2309
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

imħassar

Or. en

Emenda 2310
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

imħassar

Or. en

Emenda 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

imħassar

Or. es

Emenda 2312
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal konsultazzjoni minn 
qabel, jekk dan ikun meħtieġ skont l-
Artikoli 33 u 34;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tal-emenda tal-Artikolu 34.

Emenda 2313
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal- (f) jiżviluppa proċessi li jissorveljaw it-
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impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

twettiq tal-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
protezzjoni tad-dejta mill-kontrollur jew 
mill-proċessur u l-applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni minn qabel jew 
konsultazzjoni minn qabel, jekk dan ikun 
meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

Or. en

Emenda 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni minn 
qabel jew konsultazzjoni minn qabel, jekk 
dan ikun meħtieġ skont l-Artikoli 33 u 34;

(f) jissorvelja t-twettiq tal-valutazzjoni tal-
impatt fuq il-protezzjoni tad-dejta mill-
kontrollur jew mill-proċessur u l-
applikazzjoni għal konsultazzjoni minn 
qabel, jekk dan ikun meħtieġ skont l-
Artikoli 33 u 34;

Or. en

Emenda 2315
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-
awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-
kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’
superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar 
jew fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta stess;

imħassar

Or. en



PE506.168v02-00 112/134 AM\929512MT.doc

MT

Emenda 2316
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-
awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-
kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’
superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar 
jew fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta stess;

imħassar

Or. en

Emenda 2317
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-
awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-
kompetenza tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta, jikkoopera mal-awtorità ta’
superviżjoni fuq talba ta’ din tal-aħħar jew 
fuq inizjattiva tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta stess;

(g) jissorvelja t-tweġibiet għat-talbiet mill-
awtorità ta’ superviżjoni, u, fl-isfera tal-
kompetenza tal-organizzazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta jew tal-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta, jikkoopera mal-
awtorità ta’ superviżjoni fuq talba ta’ din 
tal-aħħar jew fuq inizjattiva tal-
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
stess;

Or. en

Emenda 2318
Nils Torvalds
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-
awtorità ta’ superviżjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u 
jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, 
jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tiegħu 
stess.

imħassar

Or. en

Emenda 2319
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jaġixxi bħala l-punt ta’ kuntatt għall-
awtorità ta’ superviżjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar u 
jikkonsulta mal-awtorità ta’ superviżjoni, 
jekk ikun xieraq, fuq inizjattiva tiegħu 
stess.

imħassar

Or. en

Emenda 2320
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jinforma r-rappreżentanti tal-
ħaddiema dwar l-ipproċessar tad-dejta tal-
ħaddiema.
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Or. en

Emenda 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) L-informazzjoni u l-konsultazzjoni 
tar-rappreżentanza tal-impjegati 
operazzjonali f’termini ta’ dejta dwar l-
impjegati.

Or. de

Emenda 2322
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2323
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2324
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2325
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-

imħassar
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ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2327
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatus, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en
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Emenda 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika l-kriterji u r-rekwiżiti 
applikabbli għall-kompiti, iċ-
ċertifikazzjoni, l-istatut, is-setgħat u r-
riżorsi tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika l-kriterji u r-rekwiżiti 
applikabbli għaċ-ċertifikazzjoni u għall-
istatut tal-uffiċjal.

Or. es

Emenda 2329
Sophia in ‘t Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
RESPONSABBILTÀ TAL-BORD TAL-

KUMPANIJA
Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru membru tal-bord tal-kumpanija li 
għandu jġorr ir-responsabbiltà aħħarija 
għall-konformità mad-dispożizzjonijiet ta’
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 2330
Axel Voss

Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – taqsima 5 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 KODIĊIJIET TA’ KONDOTTA U 
ĊERTIFIKAZZJONI

L-AWTOREGOLAMENTAZZJONI, 
REGOLI KORPORATTIVI 
VINKOLANTI, KODIĊIJIET TA’
KONDOTTA U ĊERTIFIKAZZJONI

Or. en

Emenda 2331
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’
kondotta maħsuba sabiex jikkontribwixxu 
għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi 
tal-ipproċessar tad-dejta, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’:

imħassar

(a) ipproċessar ġust u trasparenti tad-
dejta;
(b) il-ġbir tad-dejta;
(c) l-informazzjoni tal-pubbliku u tas-
suġġetti tad-dejta;
(d) it-talbiet tas-suġġetti tad-dejta fl-
eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom;
(e) informazzjoni u protezzjoni tat-tfal;
(f) trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
lil organizzazzjonijiet internazzjonali;
(g) mekkaniżmi għall-monitoraġġ u l-
iżgurar tal-konformità mal-kodiċi mill-
kontrolluri marbuta miegħu;
(h) proċeduri barra l-qorti u proċeduri 
oħrajn ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim għas-
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soluzzjoni ta’ tilwim bejn il-kontrolluri u 
s-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali, mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta skont l-Artikoli 73 u 75.
2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 
jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’
tagħti opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-
kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex 
konformi ma’ dan ir-Regolament. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex 
il-fehmiet tas-suġġetti tad-dejta jew ir-
rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-
abbozzi.
3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
f’diversi Stati Membri jistgħu 
jissottomettu abbozzi ta’ kodiċijiet ta’
kondotta u emendi jew estensjonijiet ta’
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti lill-
Kummissjoni.
4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-
paragrafu 3 għandhomx validità ġenerali 
fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).
5. Il-Kummissjoni għandha tassigura r-
reklamar xieraq għall-kodiċijiet li jkun 
ġie deċiż li għandhom validità ġenerali 
skont il-paragrafu 4.

Or. en
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Emenda 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’
kondotta maħsuba sabiex jikkontribwixxu 
għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi 
tal-ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari 
fir-rigward ta’:

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
jinkoraġġixxu t-tħejjija parteċipattiva ta’
kodiċijiet ta’ kondotta maħsuba sabiex 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa 
ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li 
jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tad-
diversi setturi tal-ipproċessar tad-dejta, 
b’mod partikolari fir-rigward ta’:

Or. es

Emenda 2333
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’
kondotta maħsuba sabiex jikkontribwixxu 
għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi 
tal-ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari 
fir-rigward ta’:

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’
kondotta jew l-adozzjoni ta’ kodiċi ta’
kondotta mħejjija mill-Awtorità ta’
Supervżjoni maħsuba sabiex 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa 
ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li 
jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tad-
diversi setturi tal-ipproċessar tad-dejta, 
b’mod partikolari fir-rigward ta’:

Or. en



AM\929512MT.doc 121/134 PE506.168v02-00

MT

Emenda 2334
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li 
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 
jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’
tagħti opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-
kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex 
konformi ma’ dan ir-Regolament. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex il-
fehmiet tas-suġġetti tad-dejta jew ir-
rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-
abbozzi.

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li 
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 
jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni
għandha mingħajr dewmien żejjed tagħti 
opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-kodiċi ta’
kondotta jew l-emenda hijiex konformi ma’
dan ir-Regolament. L-awtorità ta’
superviżjoni għandha tfittex il-fehmiet tas-
suġġetti tad-dejta jew ir-rappreżentanti 
tagħhom dwar dawn l-abbozzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda meħtieġa sabiex tiggarantixxi ċ-ċertezza legali u sabiex tippromwovi l-użu ta’
kodiċijiet ta’ kondotta.

Emenda 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li 
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li 
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 
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jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’
tagħti opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-
kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex 
konformi ma’ dan ir-Regolament. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex il-
fehmiet tas-suġġetti tad-dejta jew ir-
rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-
abbozzi.

jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni
għandha mingħajr dewmien żejjed tagħti 
opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-kodiċi ta’
kondotta jew l-emenda hijiex konformi ma’
dan ir-Regolament. L-awtorità ta’
superviżjoni għandha tfittex il-fehmiet tas-
suġġetti tad-dejta jew ir-rappreżentanti 
tagħhom dwar dawn l-abbozzi.

Or. en

Emenda 2336
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li 
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 
jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’
tagħti opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-
kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex
konformi ma’ dan ir-Regolament. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex 
il-fehmiet tas-suġġetti tad-dejta jew ir-
rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-
abbozzi.

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li 
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 
jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’
tagħti opinjoni dwar jekk l-ipproċessar 
taħt il-kodiċi huwiex konformi ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jirregola l-ipproċessar, mhux il-kodiċi.
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Emenda 2337
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu 
abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi 
jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti lill-Kummissjoni.

3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri
jew proċessuri f’diversi Stati Membri 
jistgħu jissottomettu abbozzi ta’ kodiċijiet 
ta’ kondotta u emendi jew estensjonijiet ta’
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 2338
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu 
abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi 
jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti lill-Kummissjoni.

3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu 
abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi 
jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

Or. en

Emenda 2339
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu 
abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi 
jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti lill-Kummissjoni.

3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
f’diversi Stati Membri jistgħu jissottomettu 
abbozzi ta’ kodiċijiet ta’ kondotta u emendi 
jew estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti lill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

Or. en

Emenda 2340
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-
paragrafu 3 għandhomx validità ġenerali 
fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ imħassar
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implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-
paragrafu 3 għandhomx validità ġenerali 
fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

Or. es

Emenda 2342
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-
paragrafu 3 għandhomx validità ġenerali 
fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Emenda 2343
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
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kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-paragrafu 
3 għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-
Unjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-paragrafu 
3 għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti kollha ta’ implimentazzjoni bl-atti ddelegati sabiex 
ikun garantit l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 2344
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-paragrafu 
3 għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-
Unjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, wara talba għal opinjoni 
tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta, atti ddelegati skont l-Artikolu 86
sabiex tiddeċiedi jekk il-kodiċijiet ta’
kondotta u l-emendi jew l-estensjonijiet ta’
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti sottomessi 
lilha skont il-paragrafu 3 humiex konformi 
ma’ dan ir-regolament u għandhomx 
validità ġenerali fi ħdan l-Unjoni. Dan l-att 
ddelegat għandu jagħti drittijiet 
infurzabbli lis-suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 2345
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR
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Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-paragrafu 
3 għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-
Unjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2).

4. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta jista’ jadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex jiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilu skont il-paragrafu 
3 għandhomx validità ġenerali fi ħdan l-
Unjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi stabbilita fl-Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tassigura r-
reklamar xieraq tal-kodiċijiet li l-validità 
tiegħu tkun ġiet deċiża skont il-
paragrafu 4.

imħassar

Or. es

Emenda 2347
Timothy Kirkhope
f’isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tassigura r-
reklamar xieraq għall-kodiċijiet li jkun ġie 
deċiż li għandhom validità ġenerali skont 

5. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jassigura r-reklamar xieraq 
għall-kodiċijiet li jkun ġie deċiż li 
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il-paragrafu 4. għandhom validità ġenerali skont il-
paragrafu 4.

Or. en

Emenda 2348
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Il-Promozzjoni tal-Awtoregolamentazzjoni
1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni nazzjonali u Ewropej u l-
Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu 
strumenti ta’ awtoregolamentazzjoni bħal 
regoli korporattivi vinkolanti, kodiċi ta’
kondotta u ċertifikazzjoni jew - fil-każ ta’
kumpaniji li ma jaqgħux taħt id-
dispożizzjoni tal-Artikolu 35 - il-
karatteristika tal-ħatra  volontarja ta’
organizzazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
jew ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.
2. L-impriżi singoli, l-impriżi 
multikorporattivi, l-industriji, l-
assoċjazzjonijiet professjonali u 
assoċjazzjonijiet oħra ta’ kull xorta li 
jirrappreżentaw gruppi speċifiċi ta’
kontrolluri jew proċessuri jistgħu 
jissottomettu abbozzi tal-istrumenti tal-
awtoregolamentazzjoni fil-paragrafu 1. 
Jekk l-istrument tal-
awtoregolamentazzjoni għandu japplika 
biss fi Stat Membru, l-awtorità ta’
superviżjoni nazzjonali f’dak l-Istat 
Membru tista’ tiġi mitluba tikkonferma l-
konformità ma’ dan ir-regolament. Jekk 
l-istrument tal-awtoregolamentazzjoni 
għandu japplika fl-Istati Membri kollha 
tal-UE, il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta jista’ jiġi mitlub biex 
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jikkonferma l-konformità ma’ dan ir-
Regolament. L-awtorità ta’ superviżjoni 
nazzjonali jew il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandhom 
jeżaminaw il-kompatibbiltà tal-abbozzi 
sottomessi mal-liġi applikabbli dwar dan 
ir-Regolament dwar il-protezzjoni tad-
dejta. Jekk ma jkunx hemm reazzjoni tul 
il-perjodu ta’ 3 xhur, l-istrument tal-
awtoregolamentazzjoni jkun ikklassifikat 
bħala konformi ma’ dan ir-Regolament.
3. Jekk l-istrument tal-
awtoregolamentazzjoni jipprovdi 
proċedura adegwata fil-kwistjonijiet tal-
protezzjoni tad-dejta ta’ dan ir-
Regolament, l-Artikolu 14 (Informazzjoni 
lis-suġġett tad-dejta), l-Artikolu 28 
(Dokumentazzjoni), l-Artikolu 33 
(Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 
tad-dejta) u l-Artikolu 34 (Awtorizzazzjoni 
minn qabel u konsultazzjoni minn qabel) 
m’għandhomx japplikaw.

Or. en

Emenda 2349
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 38b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 38b
Regoli korporattivi vinkolanti

1. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti 
għandha tawtorizza permezz ta’ att uniku 
ta’ approvazzjoni r-regoli korporattivi 
vinkolanti għal grupp ta’ impriżi. Dawn 
ir-regoli għandhom jippermettu 
trasferimenti multipli internazzjonali bejn 
kumpaniji kemm fl-Ewropa u kemm barra 
minnha, sakemm dawn:
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(a) ikunu legalment vinkolanti u 
japplikaw għal u jkunu inforzati minn 
kull membru fi ħdan il-grupp ta’ impriżi 
tal-kontrollur jew tal-ipproċessur, u 
jinkludu l-impjegati tagħhom;
(b) espressament jagħtu drittijiet 
inforzabbli lis-suġġetti tad-dejta;
(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 2.
2. Ir-regoli korporattivi vinkolanti 
għandhom tal-inqas jispeċifikaw:
(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;
(b) it-trasferimenti tad-dejta jew sett ta’
trasferimenti, inklużi l-kategoriji ta’ dejta 
personali, it-tip ta’ pproċessar u l-
għanijiet tiegħu, it-tip ta’ suġġetti tad-
dejta affettwati u l-identifikazzjoni tal-
pajjiż terz jew pajjiżi inkwistjoni;
(c) in-natura legalment vinkolanti 
tagħhom, kemm internament kif ukoll 
esternament;
(d) il-prinċipji ġenerali ta’ protezzjoni tad-
dejta, b’mod partikolari l-limitazzjoni tal-
għan, il-kwalità tad-dejta, il-bażi legali 
għall-ipproċessar, l-ipproċessar ta’ dejta 
personali sensittiva; miżuri sabiex tkun 
assigurata s-sigurtà tad-dejta; u r-
rekwiżiti għal trasferimenti ulterjuri lil 
organizzazzjonijiet li ma jkunux marbuta 
bil-politiki;
(e) id-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta u l-
mezzi għall-eżerċitar ta’ dawn id-drittijiet, 
inkluż id-dritt li wieħed ma jkunx soġġett 
għal miżura bbażata fuq it-tfassil ta’
profili skont l-Artikolu 20, id-dritt li 
wieħed iressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni kompetenti u quddiem 
qrati kompetenti tal-Istati Membri skont l-
Artikolu 75, u li jikseb rimedju u, fejn 
xieraq, kumpens għal ksur tar-regoli 
korporattivi vinkolanti;
(f) l-aċċettazzjoni mill-kontrollur jew mill-
proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat 
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Membru tar-responsabbiltà għal 
kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi 
vinkolanti minn kwalunkwe membru tal-
grupp ta’ impriżi li mhumiex stabbiliti fl-
Unjoni; il-kontrollur jew il-proċessur 
jista’ biss ikun eżenti minn din ir-
responsabbiltà, b’mod sħiħ jew in parti, 
jekk juri li l-membru mhuwiex 
responsabbli għall-avvenimenti li ħolqu l-
ħsara;
(g) kif l-informazzjoni dwar ir-regoli 
korporattivi vinkolanti, b’mod partikolari 
dwar id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-
punti (d), (e) u (f) ta’ dan il-paragrafu
hija pprovduta lis-suġġetti tad-dejta skont 
l-Artikolu 11;
(h) il-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta maħtur skont l-Artikolu 35, 
inkluża s-sorveljanza fil-grupp ta’ impriżi 
tal-konformità mar-regoli korporattivi 
vinkolanti, kif ukoll is-sorveljanza tat-
taħriġ u l-immaniġġjar tal-ilmenti;
(i) il-mekkaniżmi fil-grupp ta’ impriżi li 
għandhom l-għan li jiżguraw il-verifika 
tal-konformità mar-regoli korporattivi 
vinkolanti;
(j) il-mekkaniżmi għar-rappurtar u r-
reġistrazzjoni tal-bidliet fil-politiki u r-
rappurtar ta’ dawn il-bidliet lill-awtorità 
ta’ superviżjoni;
(k) il-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni mal-
awtorità ta’ superviżjoni sabiex tkun 
assigurata konformità minn kwalunkwe 
membru tal-grupp ta’ impriżi, b’mod 
partikolari billi jagħmel disponibbli għall-
awtorità ta’ superviżjoni r-riżultati tal-
verifiki tal-miżuri msemmija fil-punt (i) 
ta’ dan il-paragrafu.
3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti edelegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għal regoli 
korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-
Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom, 
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l-applikazzjoni tal-punti (b), (d), (e) u (f) 
tal-paragrafu 2 għar-regoli korporattivi 
vinkolanti osservati mill-proċessuri u 
dwar rekwiżiti oħrajn meħtieġa għall-
iżgurar tal-protezzjoni tad-dejta personali 
tas-suġġetti tad-dejta kkonċernati.
4. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-
format u l-proċeduri għall-iskambju ta’
informazzjoni b’mezzi elettroniċi bejn il-
kontrolluri, il-proċessuri u l-awtoritajiet 
ta’ superviżjoni għal regoli korporattivi 
vinkolanti fis-sens ta’ dan l-Artikolu. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 2350
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 38c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38c
Kodiċijiet ta’ kondotta

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
jinkoraġġixxu t-tħejjija ta’ kodiċijiet ta’
kondotta maħsuba sabiex jikkontribwixxu 
għall-applikazzjoni xierqa  ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-
karatteristiki speċifiċi tad-diversi setturi 
tal-ipproċessar tad-dejta, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’:
(a) ipproċessar ġust u trasparenti tad-
dejta;
(b) il-ġbir tad-dejta;
(c) l-informazzjoni tal-pubbliku u tas-
suġġetti tad-dejta;
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(d) it-talbiet tas-suġġetti tad-dejta fl-
eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom;
(e) informazzjoni u protezzjoni tat-tfal;
(f) trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi jew 
lil organizzazzjonijiet internazzjonali;
(g) mekkaniżmi għall-monitoraġġ u l-
iżgurar tal-konformità mal-kodiċi mill-
kontrolluri marbuta miegħu;
(h) proċeduri barra l-qorti u proċeduri 
oħrajn ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim għas-
soluzzjoni ta’ tilwim bejn il-kontrolluri u 
s-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali, mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta skont l-Artikoli 73 u 75.
2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
jew proċessuri fi Stat Membru wieħed li 
għandhom il-ħsieb li jfasslu kodiċijiet ta’
kondotta jew li jemendaw jew jestendu 
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti jistgħu 
jissottomettuhom għall-opinjoni tal-
awtorità ta’ superviżjoni f’dak l-Istat 
Membru. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’
tagħti opinjoni dwar jekk l-abbozz tal-
kodiċi ta’ kondotta jew l-emenda hijiex 
konformi ma’ dan ir-Regolament. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tfittex 
il-fehmiet tas-suġġetti tad-dejta jew ir-
rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-
abbozzi.
3. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li 
jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri 
f’diversi Stati Membri jistgħu 
jissottomettu abbozzi ta’ kodiċijiet ta’
kondotta u emendi jew estensjonijiet ta’
kodiċijiet ta’ kondotta eżistenti lill-
Kummissjoni.
4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’
implimentazzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-
kodiċijiet ta’ kondotta u l-emendi jew l-
estensjonijiet ta’ kodiċijiet ta’ kondotta 
eżistenti sottomessi lilha skont il-
paragrafu 3 għandhomx validità ġenerali 
fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’



PE506.168v02-00 134/134 AM\929512MT.doc

MT

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).
5. Il-Kummissjoni għandha tassigura r-
reklamar xieraq għall-kodiċijiet li jkun 
ġie deċiż li għandhom validità ġenerali 
skont il-paragrafu 4.

Or. en


