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Emenda 2351
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u 
mill-proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi u
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

1. Kull kontrollur jew proċessur jista’ 
jitlob lil kull awtorità ta’ superviżjoni fl-
Unjoni, għal miżata stabbilita minn din l-
awtorità, biex jiċċertifika li l-ipproċessar
ta’ dejta personali jitwettaq f’konformità 
ma’ dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati l-karatteristiċi speċifiċi tad-
diversi setturi kif ukoll il-kuntesti u r-riskji 
rappreżentati mill-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar ta’ dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu joħloq fiduċja fost is-suġġetti tad-dejta, 
ċertezza legali għall-kontrolluri u fl-istess ħin jesporta l-istandards Ewropej tal-protezzjoni 
tad-dejta billi jippermetti lil kumpaniji li mhux Ewropej jidħlu fis-swieq Ewropej iktar 
faċilment billi jkunu ċċertifikati.

Emenda 2352
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Ir-responsabbiltà għal att ta’ 
ċertifikazzjoni korrispondenti għandha 
tkun trasferita lil awdituri indipendenti u 
kwalifikati. Tali awditur għandu jkun:
(a) akkreditat minn awtorità nazzjonali ta’ 
superviżjoni; u 
(b) responsabbli għall-proċess tal-għoti 
ta’ ċertifikat ta’ privatezza korrispondenti; 
u
(c) responsabbli għall-konsegwenzi li 
jirriżultaw mill-għoti mhux xieraq ta’ 
ċertifikat ta’ protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 2353
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 

1. Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tad-
dejta u s-sigurtà fl-ipproċessar, l-Istati 
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partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Membri, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
ta’ superviżjoni, flimkien mal-proċessuri 
tad-dejta u partijiet oħra interessati,
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ politiki ta’ protezzjoni 
tad-dejta għall-ħolqien, l-implimentazzjoni
u l-iżvilupp ulterjuri ta’ kunċetti ta’ 
protezzjoni tad-dejta kif ukoll is-
sorveljanza u l-approvazzjoni tagħhom 
fir-rigward ta’ siġilli u marki tal-
protezzjoni tad-dejta tal-proċessi u l-
prodotti, li jippermettu lis-suġġetti tal-
manifatturar tad-dejta jevalwaw malajr il-
livell ta’ protezzjoni tad-dejta pprovduta 
mill-kontrolluri u mill-proċessuri. Il-
mekkaniżmi tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom ikunu volontarji u trasparenti, 
kif ukoll għandhom jiġu mwettqa 
perjodikament minn korpi professjonali, 
mingħajr ebda kunflitt ta’ interess, għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament
u ta’ dispożizzjonijiet oħra, filwaqt li
jservu l-protezzjoni tad-dejta fir-rigward 
tal-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi 
setturi u operazzjonijiet ta’ pproċessar 
differenti.

Or. de

Emenda 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jaħdmu mal-kontrolluri, il-
proċessuri u partijiet interessati oħra biex
jinkoraġġixxu, b’mod partikolari fil-livell 
Ewropew, l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi 
ta’ ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
u ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-
dejta, li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
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tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Or. en

Emenda 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ politiki ta’ ċertifikazzjoni 
ta’ protezzjoni tad-dejta u ta’ siġilli u marki 
tal-protezzjoni tad-dejta, li jippermettu lis-
suġġetti tad-dejta jevalwaw malajr il-livell 
ta’ protezzjoni tad-dejta pprovduta mill-
kontrolluri u mill-proċessuri. Il-politiki ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament,
kif ukoll il-kisba tal-għażliet u l-benefiċċji 
msemmija fih, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Il-politiki ta’ ċertifikazzjoni fl-Unjoni se 
jiġu mfassla mill-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta bil-parteċipazzjoni 
ta’ partijiet interessati oħrajn, u se jkunu 
uffiċjalment approvati mill-Kummissjoni. 
Dawn il-politiki għandhom jiffokaw mhux 
biss fuq l-istituzzjonijiet iżda aktar 
speċjalment fuq l-operaturi ta’ dan il-
qasam.
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Il-politiki ta’ ċertifikazzjoni se jindirizzaw 
il-bżonnijiet speċifiċi tal-atturi fis-setturi 
differenti, b’attenzjoni partikolari għall-
ħtiġijiet tal-intrapriżi mikro, żgħar u 
medji, kif ukoll it-trażżin meħtieġ tal-
ispejjeż tagħhom sabiex ikunu jistgħu 
jsiru għodda effettiva. L-akkwist, it-tiġdid 
u t-telf ta’ ċertifikazzjonijiet jinvolvi l-
konsegwenzi previsti matul dan ir-
Regolament.

Or. es

Emenda 2356
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u 
mill-proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi u
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

1. Kull kontrollur jew proċessur jista’ 
jitlob lil kull awtorità ta’ superviżjoni fl-
Unjoni, għal miżata stabbilita, biex 
jiċċertifika li l-ipproċessar ta’ dejta 
personali jitwettaq f’konformità ma’ dan 
ir-Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi kif 
ukoll il-kuntesti u r-riskji rappreżentati 
mill-operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ 
dejta.

Or. en

Emenda 2357
Josef Weidenholzer



PE506.169v02-00 8/153 AM\929519MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u 
mill-proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-
Regolament, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom
jinkitbu f’sistema ta’ ċertifikazzjoni ta’
korp ta’ kontroll akkreditat f’kull każ 
fejn:

(a) impriża li tipproċessa dejta personali 
relatata ma’ inqas minn 500 suġġett tad-
dejta kull sena, jew tipproċessa kategoriji 
speċjali ta’ dejta personali kif imsemmi fl-
Artikolu 9 (1); jew
(b) 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.
Kontrolluri u proċessuri oħrajn kif ukoll 
prodotti u servizzi jistgħu ugwalment 
jgħaddu minn ċertifikazzjoni.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

2. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jgħaddu minn ċertifikazzjoni qabel l-
ewwel ipproċessar ta’ dejta personali, jew 
meta jaħbat l-ewwel skont il-paragrafu 1 
u għandhom jiġu sussegwentement 
ċertifikati mill-ġdid mill-inqas kull sena. 
Huma għandhom jinfurmaw lis-suġġetti
tad-dejta dwar iċ-ċertifikazzjoni.

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’

3. Iċ-ċertifikati għandhom jinkisbu minn 
korp ta’ kontroll akkreditat fl-
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ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 
u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

istabbiliment ewlieni tal-kontrollur, il-
proċessur, il-produttur jew il-fornitur, jew 
fl-Istat Membru li fih jinsab ir-
rappreżentant.

3a. Il-korp ta’ kontroll għandu jkollu s-
setgħa investigattiva li jikseb mill-
kontrollur jew il-proċessur iskritt:
(a) aċċess għad-dejta personali kollha u 
għall-informazzjoni kollha meħtieġa 
għall-qadi tad-dmirijiet tiegħu;
(b) aċċess sħiħ għall-bini tiegħu, inkluż 
għal kwalunkwe tagħmir u mezzi għall-
ipproċessar tad-dejta.
3b. Iċ-ċertifikati għandhom jiżguraw 
b’mod raġonevoli li l-kontrollur, il-
proċessur, is-servizz jew il-prodott ikunu 
konformi mal-aspetti kollha ta’ dan ir-
Regolament. Ma għandux jittieħed kont 
ta’ prodott, servizz jew proċessur li 
jintużaw mill-kontrollur jew il-proċessur 
fil-proċess ta’ ċertifikazzjoni jekk 
ikollhom ċertifikat validu.
3c. Iċ-ċertifikati jistgħu jinstabu invalidi 
mill-awtorità jew il-korp ta’ kontroll 
kompetenti jekk il-kontrollur, il-
proċessur, il-prodott jew servizz jinstab li 
ma jkunx konformi ma’ dan ir-
Regolament.
3d. Il-korp ta’ kontroll għandu jinforma 
lill-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti 
dwar iċ-ċertifikati miksuba u revokati 
f’forma elettronika. Għandu wkoll 
jinforma lill-awtorità ta’ superviżjoni 
dwar kwalunkwe ksur potenzjali ta’ dan 
ir-Regolament li jkun sab matul il-
proċedura ta’ ċertifikazzjoni.
3e. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati wara li 
tikkonsulta mal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u skont l-Artikolu 
86, li tiddefinixxi  l-frekwenza eżatta, il-
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proċeduri ta’ kontroll u l-kontenut tal-
kontrolli b’kont meħud tar-riskji 
differenti tal-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar, kontrolluri, proċessuri, 
prodotti u servizzi kif ukoll id-dettalji taċ-
ċertifikati.

Or. en

Emenda 2358
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu, b’mod 
partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi 
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

1. L-Istati Membri, il-korpi professjonali u 
l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu, 
b’mod partikolari fil-livell Ewropew, l-
istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta u 
ta’ siġilli u marki tal-protezzjoni tad-dejta, 
li jippermettu lis-suġġetti tad-dejta 
jevalwaw malajr il-livell ta’ protezzjoni 
tad-dejta pprovduta mill-kontrolluri u mill-
proċessuri. Il-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta 
għandhom jikkontribwixxu għall-
applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-karatteristiċi
speċifiċi tad-diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ siġilli u marki u mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni oħra għandu jkun immexxi mill-
industrija u suġġett, jekk ikun meħtieġ, għas-superviżjoni tal-awtorità ta’ superviżjoni.

Emenda 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni tal-
protezzjoni tad-dejta għandhom ikunu 
volontarji, affordabbli, u disponibbli 
permezz ta’ proċess li huwa trasparenti u 
mhux ta’ piż mingħajr ħtieġa. Dawn il-
mekkaniżmi għandhom ukoll ikunu 
newtrali mil-lat tat-teknoloġija u kapaċi 
għal applikazzjoni globali u għandhom 
jikkontribwixxu għall-applikazzjoni tajba 
ta’ dan ir-Regolament, b’kunsiderazzjoni 
għall-fatturi speċifiċi ta’ diversi setturi u 
operazzjonijiet ta’ pproċessar differenti.

Or. en

Emenda 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Matul din il-proċedura ta’ 
ċertifikazzjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
tista’ titlob lil partijiet terzi speċjalizzati 
biex iwettqu l-verifika tal-kontrollur jew 
tal-proċessur f’isimhom. Iċ-ċertifikazzjoni 
finali għandha tiġi pprovduta mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 2361
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin skont 
l-Artikoli 46 u 57. F’dan ir-rigward, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jagħtu lill-kontrolluri u l-proċessuri li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament il-
marka standardizzata ta’ protezzjoni tad-
dejta, is-“Siġill Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta”.

Or. en

Emenda 2362
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin skont 
l-Artikoli 46 u 57 biex jiggarantixxu livell 
armonizzat ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta fl-
Unjoni. F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet 
ta’ superviżjoni għandhom jagħtu lill-
kontrolluri u l-proċessuri li jikkonformaw 
ma’ dan ir-Regolament il-marka 
standardizzata ta’ protezzjoni tad-dejta, is-
“Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta”.

Or. en

Emenda 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Is-“Siġill Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta” għandu jkun validu sakemm il-
livell ta’ protezzjoni tad-dejta tal-
kontrollur jew proċessur iċċertifikat jibqa’ 
kompletament konformi ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Minkejja l-paragrafu 1c, is-“Siġill 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta” 
għandu jkun validu għal massimu ta’ 
ħames snin.

Or. en

Emenda 2365
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 

imħassar



PE506.169v02-00 14/153 AM\929519MT.doc

MT

f’pajjiżi terzi.

Or. de

Emenda 2366
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi għandha tkun fuq soluzzjonijiet immexxija mill-industrija u mis-superviżuri abbażi 
ta’ għarfien operattiv.

Emenda 2367
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa
wara konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati (il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta, l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ protezzjoni tad-dejta, l-
industrija u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi) li tadotta atti delegati skont l-
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rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata 
s-setgħa, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati (il-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ protezzjoni tad-dejta, l-
industrija u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi) li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 86 għall-fini ta’ aktar 
definizzjoni tar-rekwiżiti ta’ 
akkreditazzjoni għall-awdituri.

Or. en

Emenda 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi, dment li miżuri bħal dawn 
ikunu newtrali mil-lat tat-teknoloġija.

Or. en

Emenda 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, l-irtirar u l-
iskadenza, u r-rekwiżiti għar-
rikonoxximent fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Or. es

Emenda 2370
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi. Dawn l-atti delegati 
għandhom jagħtu drittijiet infurzabbli lis-
suġġetti tad-data.

Or. en

Emenda 2371
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR
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Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta
msemmija fil-paragrafu 1, inklużi l-
kundizzjonijiet għall-għoti, u l-irtirar, u r-
rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-Unjoni u 
f’pajjiżi terzi.

2. L-Awtoritajiet ta’ Superviżjoni u l-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
għandhom jistabbilixxu u jispeċifikaw il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-dejta, 
inklużi l-kundizzjonijiet għall-għoti, u l-
irtirar, u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent fl-
Unjoni u f’pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 2372
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Artikolu 29 tal-Grupp ta’ Ħidma, 
stabbilit mid-Direttiva 95/45/KE għandu 
joħroġ, qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, rakkomandazzjonijiet 
dettaljati dwar l-implimentazzjoni ta’ dan 
l-Artikolu fuq il-bażi attwali ta’ esperjenzi 
Ewropej u nazzjonali, u dokument ta’ 
gwida għall-użu tagħhom, inklużi l-
kategoriji ta’ pproċessar ta’ dejta 
personali li għaliha għandu japplika 
mekkaniżmu ta’ ċertifikazzjoni  bi 
prijorità.
Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tipproponi 
li tilleġiżla fuq il-kwistjoni, skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti għal din iċ-ċertifikazzjoni, fost l-applikazzjonijiet diġitali oħra 
minħabba n-numru kbir ta’ pproċessar tad-dejta li jaffettwa l-ħajja ta’ kuljum ta’ kull 
individwu u minħabba li diversi awtoritajiet nazzjonali tal-ipproċessar tad-dejta diġa’ qed 
jużaw skemi ta’ ċertifikazzjoni fl-livell nazzjonali (b’mod partikolari fi Franza, fil-Ġermanja u 
fi Spanja) u tal-UE fuq il-bażi ta’ finanzjament tal-UE. Approċċ bħal dan ikun utli ħafna fil-
kuntest tas-servizzi internazzjonali.

Emenda 2373
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 
u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Or. de

Emenda 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 

imħassar
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u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 2375
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 
standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 
u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi għandha tkun fuq soluzzjonijiet immexxija mill-industrija u mis-superviżuri abbażi 
ta’ għarfien operattiv.

Emenda 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi
standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 għall-fini li jiġu stabbiliti
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protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 
u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

standards għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 
u marki ta’ protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2377
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi
standards tekniċi għall-mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u għas-siġilli u l-marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta u mekkaniżmi għall-
promozzjoni u r-rikonoxximent ta’ 
mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u ta’ siġilli 
u marki ta’ protezzjoni tad-dejta. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
stabbilita fl-Artikolu 87(2).

3. L-Awtoritajiet ta’ Superviżjoni u l-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
jistgħu jistabbilixxu standards tekniċi 
għall-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni u 
għas-siġilli u l-marki ta’ protezzjoni tad-
dejta u mekkaniżmi għall-promozzjoni u r-
rikonoxximent ta’ mekkaniżmi ta’ 
ċertifikazzjoni u ta’ siġilli u marki ta’ 
protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 2378
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jinkoraġġixxu l-
armonizzazzjoni taċ-ċertfikazzjonijiet fiż-
żamma ta’ dejta tas-saħħa u l-ħolqien ta’ 
mekkaniżmu Ewropew għaċ-
ċertifikazzjoni. Il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta għandu jistabbilixxi, 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 66, 
linji gwida u rakkomandazzjonijiet, fi 
żmien raġonevoli, bl-għan tal-
armonizzazzjoni fl-UE taċ-
ċertifikazzjonijiet għall-attivitajiet taż-
żamma tad-dejta tas-saħħa, filwaqt li 
jippromwovu livell għoli ta’ protezzjoni 
tad-dejta tas-saħħa u tal-interoperabilità 
tal-mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni.

Or. fr

Emenda 2379
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 39a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39a
Korp ta’ Kontroll Akkreditat

1. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jakkreditaw korp ta’ kontroll 
biss jekk ikun hemm prova li l-korp ta’ 
kontroll:
(a) għandu persunal kwalifikat u ta’ 
esperjenza biżżejjed;
(b) għandu kompetenza, tagħmir, 
infrastruttura u saħħa finanzjarja 
biżżejjed;
(c) huwa imparzjali u ħieles minn 
kwalunkwe kunflitt ta’ interessi fir-
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rigward ta’ dmirijietu; u
(d) għandu l-istabbiliment ewlieni tiegħu 
fl-Istat Membru.
2. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jirrevokaw l-akkreditazzjoni, 
jekk ikun hemm raġunijiet li jindikaw li l-
korp ta’ kontroll ma jissodisfax il-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 1, speċjalment 
jekk jikser ripetutament l-obbligi taħt dan 
ir-Regolament.
3. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jimmonitorjaw il-korpi ta’ 
kontroll akkreditati b’mod permanenti. It-
Taqsima 2 tal-Kapitolu IV għandha 
tapplika b’mod korrispondenti għall-korpi 
ta’ kontroll.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati wara li 
tikkonsulta mal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u skont l-Artikolu 
86, li tiddefinixxi  d-dettalji tal-proċess ta’ 
akkreditazzjoni u l-istandards minimi 
għall-korpi ta’ kontroll.

Or. en

Emenda 2380
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 39b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39b
Reġistru

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tistabbilixxi reġistru elettroniku pubbliku 
li fih iċ-ċertifikati kollha validi u invalidi 
li nħarġu fl-Istat Membru jistgħu jiġu 
aċċessati mill-pubbliku.
2. Il-korpi ta’ kontroll għandhom ikunu 
jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni 
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neċessarja f’format elettroniku.
3. L-awtorità ta’ superviżjoni hija 
responsabbli għar-rettifika u l-monitoraġġ 
tar-reġistru.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati wara 
konsultazzjoni mal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u skont l-Artikolu 
86, li tiddefinixxi  d-dettalji tal-
operazzjoni ta’ tali reġistri u formati 
elettroniċi li għandhom jintużaw mill-
korpi ta’ kontroll.

Or. en

Emenda 2381
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 39c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39c
Sistema Standard tal-Iffajljar

1. Il-kontrollur għandu jitqies konformi 
ma’ dan ir-regolament, jew ċerti Artikoli 
ta’ dan ir-Regolament, jekk l-
operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar 
huma konformi mad-definizzjoni ta’ 
sistema standard ta’ ffajljar. 
2. Forma speċifika ta’ pproċessar tista’ 
tiġi ddikjarata sistema standard ta’ 
ffajljar, jekk:
(a) jintużaw sistemi simili minn numru 
kbir ta’ kontrolluri jew proċessuri fl-
Unjoni;
(b) sistemi ta’ ffajljar bħal dawn jinvolvu 
riskju baxx ta’ ksur tad-drittijiet tas-
suġġetti tad-dejta minħabba l-iskop tal-
ipproċessar u t-tip ta’ dejta personali 
pproċessata; u
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(c) id-definizzjoni tiżgura li l-kontrolluri li 
jaderixxu mad-definizzjoni huma 
f’konformità sħiħa ma’ dan ir-
Regolament jew ċerti Artikoli ta’ dan ir-
Regolament.
3. Dikjarazzjoni f’att delegat għandha 
mill-inqas tiddefinixxi:
(a) il-kategoriji ta’ suġġetti tad-dejta;
(b) il-kategoriji ta’ dejta personali 
pproċessata;
(c) l-iskop jew skopijiet ta’ pproċessar ta’ 
kull kategorija tad-dejta;
(d) il-bażi li fuqha l-ipproċessar ikun 
magħmul legali;
(e) il-kategoriji ta’ riċevituri;
(f) l-informazzjoni meħtieġa għas-suġġett 
tad-dejta;
(g) id-dokumentazzjoni addizzjonali 
meħtieġa;
(h) il-miżuri ta’ sigurtà meħtieġa; u
(i) il-perjodi massimi ta’ żamma;
(j) l-Artikoli ta’ dan ir-Regolament fejn 
kontrollur għandu jitqies konformi meta 
jipproċessa dejta fil-limiti tad-definizzjoni 
ta’ sistema standard ta’ ffajljar.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati wara li 
tikkonsulta mal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta u skont l-Artikolu 
86, li tiddefinixxi sistemi standard ta’ 
ffajljar skont dan l-Artikolu. Il-
Kummissjoni tista’ tistabbilixxi formoli 
standard li jistgħu jintużaw mill-
kontrolluri u l-proċessuri tas-sistemi 
standard ta’ ffajljar sabiex tiżgura 
konformità sħiħa ma’ dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 2382
Axel Voss

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TRASFERIMENT TA’ DEJTA 
PERSONALI LIL PAJJIŻI TERZI JEW 
LIL ORGANIZZAZZJONIJIET 
INTERNAZZJONALI

TRASFERIMENT TA’ DEJTA 
PERSONALI LIL PAJJIŻI TERZI, 
GRUPP TA’ IMPRIŻI JEW LIL 
ORGANIZZAZZJONIJIET 
INTERNAZZJONALI

Or. en

Emenda 2383
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għal: id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa 
mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż 
għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta 
personali mill-pajjiż terz jew minn 
organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż 
terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni 
internazzjonali oħra.

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz, internament fi grupp ta’ 
impriżi jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għad-dispożizzjonijet l-oħra ta’ dan 
ir-Regolament, il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa mill-
kontrollur u mill-proċessur, inkluż għal 
trasferimenti ulterjuri ta’ dejta personali 
mill-pajjiż terz, fi grupp ta’ impriżi jew 
minn organizzazzjoni internazzjonali lil 
pajjiż terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni 
internazzjonali oħra.

Or. en
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Emenda 2384
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għal: id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa 
mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż 
għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta 
personali mill-pajjiż terz jew minn 
organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż 
terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni 
internazzjonali oħra.

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk,
soġġett għad-dispożizzjonijet l-oħra ta’ dan 
ir-Regolament, il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa mill-
kontrollur u mill-proċessur, inkluż għal 
trasferimenti ulterjuri ta’ dejta personali 
mill-pajjiż terz jew minn organizzazzjoni 
internazzjonali lil pajjiż terz ieħor jew lil xi 
organizzazzjoni internazzjonali oħra, 
mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet 
adottati mill-Kummissjoni abbażi tal-
Artikolu 25(6) jew l-Artikolu 26(4) tad-
Direttiva 95/46/KE jew l-
awtorizzazzjonijiet minn awtorità ta’ 
superviżjoni abbażi tal-Artikolu 26(2) tad-
Direttiva 95/46/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet preċedenti tal-Kummissjoni dwar l-adegwatezza diġà fihom regoli għat-twettiq 
tat-trasferimenti ’l quddiem, u dawn għandhom jibqgħu japplikaw.

Emenda 2385
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
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li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għal: id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa 
mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż 
għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta 
personali mill-pajjiż terz jew minn 
organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż 
terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni 
internazzjonali oħra.

li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għad-dispożizzjonijet l-oħra ta’ dan 
ir-Regolament, il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa mill-
kontrollur u mill-proċessur, inkluż għal 
trasferimenti ulterjuri ta’ dejta personali 
mill-pajjiż terz jew minn organizzazzjoni 
internazzjonali lil pajjiż terz ieħor jew lil xi 
organizzazzjoni internazzjonali oħra.
Huma projbiti t-trasferimenti lejn pajjiżi 
terzi li l-liġijiet tagħhom jippermettu, 
b’mod espliċitu, ipproċessar li jkun 
illegali taħt dan ir-Regolament jew li 
huma b’xi mod ieħor inkompatibbli mad-
Drittijiet Fundamentali, bħall-għanijiet 
ta’ politika politiċi u barranin li mhumiex 
meħtieġa għall-infurzar tal-liġi jew is-
sigurtà nazzjonali.

Or. en

Emenda 2386
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għad-id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa 
mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż 
għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta 
personali mill-pajjiż terz jew minn 
organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż 
terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni 
internazzjonali oħra.

Kull trasferiment ta’ dejta personali li tkun 
qiegħda tiġi pproċessata jew hija maħsuba 
li tkun ipproċessata wara t-trasferiment lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss jekk, 
soġġett għad-id-dispożizzjonijet l-oħra ta’ 
dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan il-Kapitolu jkunu mħarsa 
mill-kontrollur u mill-proċessur, inkluż 
għal trasferimenti ulterjuri ta’ dejta 
personali mill-pajjiż terz jew minn 
organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż 
terz ieħor jew lil xi organizzazzjoni 
internazzjonali oħra. Ikunu pprojbiti t-
trasferimenti ta’ dejta lejn pajjiżi terzi li l-
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liġijiet tagħhom jippermettu espliċitament 
l-ipproċessar illegali skont dak li 
jistabbilixxi dan ir-Regolament, jew li 
jkun b’xi mod inkompatibbli mad-drittijiet 
fundamentali, bħal dak għal skopijiet ta’ 
politika nazzjonali jew esterna li ma 
jkunux meħtieġa għall-ħarsien tal-liġijiet 
jew għas-sigurtà nazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hija maħsuba l-projbizzjoni ta’ trasferimenti lejn pajjiżi terzi li l-ordinament ġuridiku 
tagħhom jipprevedi ppoċessar tad-dejta personali taċ-ċittadini tal-UE inkompatibbli ma’ dan 
ir-Regolament u/jew mad-drittijiet fundamentali.

Emenda 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni ġdida.

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni speċifika.

Or. es

Emenda 2388
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni ulterjuri.

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta 
f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni 
jiddeċiedu li l-pajjiż terz, jew territorju jew 
settur ta’ pproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew 
l-organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni tassigura livell adegwat ta’ 
protezzjoni. Trasferiment bħal dan ma 
għandux ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni 
ulterjuri.

Or. en

Emenda 2389
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-pajjiż terz, jew 
territorju jew settur ta’ pproċessar f’dak il-
pajjiż terz, jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali inkwistjoni tassigura livell 
adegwat ta’ protezzjoni. Trasferiment bħal 
dan ma għandux ikun jeħtieġ 
awtorizzazzjoni ulterjuri.

1. Trasferiment jista’ jseħħ jekk ftehimiet 
jew arranġamenti internazzjonali bejn l-
UE jew Stat Membru u pajjiż terz huma 
fis-seħħ jew il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-
pajjiż terz, jew territorju jew settur ta’ 
pproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew l-
organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni 
tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni. 
Trasferiment bħal dan ma għandux ikun 
jeħtieġ awtorizzazzjoni ulterjuri.

Or. en

Emenda 2390
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-trasferimenti kollha ta’ dejta minn 
Cloud fil-ġurisdizzjoni tal-Unjoni 
Ewropea għal Cloud fil-ġurisdizzjoni ta’ 
pajjiż terz għandhom ikunu akkumpanjati 
b’notifikazzjoni lis-suġġett tad-dejta dwar 
trasferiment bħal dan u l-effetti legali 
tiegħu.

Or. en

Emenda 2391
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri 
ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż 
jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi 
u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
sejra tiġi ttrasferita;

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri 
ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż 
jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali, preċedenti ta’ 
ġurisprudenza kif ukoll drittijiet effettivi u 
infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv u 
ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-dejta, 
b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti 
tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-
dejta personali tagħhom tkun sejra tiġi 
ttrasferita;

Or. en

Emenda 2392
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri 
ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż 
jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi 
u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
sejra tiġi ttrasferita;

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, il-każistika tal-Qrati, ir-regoli 
professjonali u l-miżuri ta’ sigurtà li huma 
mħarsa f’dak il-pajjiż jew minn dik l-
organizzazzjoni internazzjonali, kif ukoll 
drittijiet effettivi u infurzabbli inkluż 
rimedju amministrattiv u ġudizzjarju 
effettiv għal suġġetti tad-dejta, b’mod 
partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta 
li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-dejta 
personali tagħhom tkun sejra tiġi ttrasferita

Or. en

Emenda 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll 
settorjali, inkluż rigward is-sigurtà 
pubblika, id-difiża, is-sigurtà nazzjonali u 
l-liġi kriminali, ir-regoli professjonali u l-
miżuri ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-
pajjiż jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi 
u infurzabbli inkluż rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għal suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
sejra tiġi ttrasferita;

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, inkluż rigward is-sigurtà 
pubblika, id-difiża, is-sigurtà nazzjonali u 
l-liġi kriminali kif ukoll l-
implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni, 
ir-regoli professjonali u l-miżuri ta’ sigurtà 
li huma mħarsa f’dak il-pajjiż jew minn dik 
l-organizzazzjoni internazzjonali; kif ukoll 
drittijiet effettivi u infurzabbli inkluż 
rimedju amministrattiv u ġudizzjarju 
effettiv għal suġġetti tad-dejta, b’mod 
partikolari għal dawk is-suġġetti tad-dejta 
li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-dejta 
personali tagħhom tkun sejra tiġi 
ttrasferita;
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Or. en

Emenda 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tad-dritt, il-leġiżlazzjoni rilevanti 
fis-seħħ, kemm ġenerali kif ukoll settorjali, 
inkluż rigward is-sigurtà pubblika, id-
difiża, is-sigurtà nazzjonali u l-liġi 
kriminali, ir-regoli professjonali u l-miżuri 
ta’ sigurtà li huma mħarsa f’dak il-pajjiż 
jew minn dik l-organizzazzjoni 
internazzjonali; kif ukoll drittijiet effettivi 
u infurzabbli inkluż rimedju 
amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għal 
suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari dawk 
is-suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
sejra tiġi ttrasferita;

(a) il-livell ta’ penetrazzjoni u 
konsolidazzjoni tal-istat tad-dritt, il-
leġiżlazzjoni rilevanti fis-seħħ, kemm 
ġenerali kif ukoll settorjali, inkluż rigward 
is-sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà 
nazzjonali u l-liġi kriminali, ir-regoli 
professjonali u l-miżuri ta’ sigurtà li huma 
mħarsa fil-qasam tal-protezzjoni ta’ dejta 
personali f’dak il-pajjiż jew minn dik l-
organizzazzjoni internazzjonali; kif ukoll l-
aċċess għall-Ġustizzja u l-livell ta’ 
infurzabbiltà u effettività tad-drittijiet,
inkluż dritt ta’ azzjoni u rimedju kemm fil-
qasam amministrattiv kif ukoll ġudizzjarju, 
b’mod partikolari għal dawk is-suġġetti 
tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-Unjoni, li d-
dejta personali tagħhom tkun sejra tiġi 
ttrasferita;

Or. es

Emenda 2395
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impenji internazzjonali li jkun daħal 
għalihom il-pajjiż terz jew l-
organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni.

(c) l-impenji internazzjonali li jkun daħal 
għalihom il-pajjiż terz jew l-
organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni, b’mod partikolari kwalunkwe 
konvenzjonijiet legalment vinkolanti jew 
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strumenti taħt il-liġi tad-drittijiet tal-
bniedem jew il-liġi internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iżid l-importanza tal-adeżjoni minn pajjiż terz ma’ strumenti bħall-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa Nru 108.

Emenda 2396
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi li pajjiż terz, 
jew territorju jew settur tal-ipproċessar 
f’dak il-pajjiż terzi, jew organizzazzjoni 
internazzjonali tassigura livell adegwat ta’ 
protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2397
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż 3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż 
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terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

terz, jew territorju f’dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 2398
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjiż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi li pajjiż terz, 
jew territorju f’dak il-pajjiż terzi, jew 
organizzazzjoni internazzjonali tassigura 
livell adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 2399
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-att ta’ implimentazzjoni għandu 
jispeċifika l-applikazzjoni ġeografika u 
settorjali tiegħu u, fejn ikun applikabbli, 
jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni 

4. L-att delegat għandu jispeċifika l-
applikazzjoni ġeografika u settorjali tiegħu 
u, fejn ikun applikabbli, jidentifika l-
awtorità ta’ superviżjoni msemmija fil-
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msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2. punt (b) tal-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2400
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-att ta’ implimentazzjoni għandu 
jispeċifika l-applikazzjoni ġeografika u 
settorjali tiegħu u, fejn ikun applikabbli,
jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni 
msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

4. L-att delegat għandu jispeċifika l-
applikazzjoni territorjali tiegħu u 
jidentifika l-awtorità ta’ superviżjoni 
msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 2401
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tadotta u 
tagħmel pubbliċi proċeduri vinkolanti 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-
adegwatezza tal-protezzjoni, li għandu 
jkun fihom mill-inqas l-informazzjoni li 
ġejja:
(a) il-proċeduri li bihom pajjiż terz, 
territorju, settur tal-ipproċessar f’dak il-
pajjiż terz (li jista’ jkun rappreżentat minn 
assoċjazzjoni jew grupp ta’ kontrolluri 
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tad-dejta jew proċessuri tad-dejta), jew 
organizzazzjoni internazzjonali jew 
reġjonali jistgħu jitolbu li tittieħed 
deċiżjoni ta’ adegwatezza;
(b) il-passi tal-proċedura tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, inklużi limiti taż-żmien li 
fihom għandu jitlesta kull pass;
(c) id-drittijiet tal-parti jew partijiet li 
jkunu talbu deċiżjoni ta’ adegwatezza biex 
jippreżentaw il-każ tagħhom fil-passi varji 
tal-proċedura;
(d) il-mod kif il-partijiet interessati 
(inklużi l-individwi, l-organizzazzjonijiet 
tal-konsumatur, l-esperti akkademiċi, l-
entitajiet tal-gvern, il-kontrolluri tad-data 
u l-proċessuri, u oħrajn) jistgħu jesprimu 
l-opinjoni tagħhom dwar id-deċiżjoni 
proposta.
Il-Kummissjoni għandha tapprova jew 
tirrifjuta applikazzjoni għal deċiżjoni 
dwar l-adegwatezza ta’ protezzjoni fi 
żmien sena mis-sottomissjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa intiż biex jiżdiedu l-effiċjenza u t-trasparenza tal-proċeduri ta’ adegwatezza.

Emenda 2402
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali ma 
tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 

imħassar
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b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif 
ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż 
terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, 
ma tiggarantix drittijiet effettivi u 
infurzabbli fosthom rimedju 
amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-
suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal 
dawk is-suġġetti tad-dejta li qegħdin 
jgħixu fl-Unjoni, li d-dejta personali 
tagħhom tkun qiegħda tiġi trasferita. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza 
estrema għal individwi fir-rigward tad-
dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 87(3).

Or. en

Emenda 2403
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali ma 
tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif 
ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż 
terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, 
ma tiggarantix drittijiet effettivi u 
infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex li tiddeċiedi li pajjż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali ma 
tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif 
ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż 
terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, 
ma tiggarantix drittijiet effettivi u 
infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
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qiegħda tiġi trasferita. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza 
estrema għal individwi fir-rigward tad-
dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 87(3).

suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
qiegħda tiġi trasferita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2404
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li pajjż 
terz, jew territorju jew settur tal-
ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali ma 
tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif 
ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż 
terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, 
ma tiggarantix drittijiet effettivi u 
infurzabbli fosthom rimedju amministrattiv 
u ġudizzjarju effettiv għas-suġġetti tad-
dejta, b’mod partikolari għal dawk is-
suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu fl-
Unjoni, li d-dejta personali tagħhom tkun 
qiegħda tiġi trasferita. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza 
estrema għal individwi fir-rigward tad-
dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tiddeċiedi li pajjż terz, 
jew territorju f’dak il-pajjiż terz, jew 
organizzazzjoni internazzjonali ma 
tassigurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti li tkun fis-seħħ fil-
pajjiż terz jew fl-organizzazzjoni 
internazzjonali, ma tiggarantix drittijiet 
effettivi u infurzabbli fosthom rimedju 
amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-
suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal 
dawk is-suġġetti tad-dejta li qegħdin jgħixu 
fl-Unjoni, li d-dejta personali tagħhom 
tkun qiegħda tiġi trasferita.
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personali, skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 87(3).

Or. en

Emenda 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 42 sa 
44. Fi żmien debitu, il-Kummissjoni 
għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-
pajjiż terz jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-
sitwazzjoni li tirriżulta mid-Deċiżjoni 
meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-
Artikolu.

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni għandu jkun limitat, fit-termini 
li jirriżultaw fl-Artikoli 42 sa 44. Fi żmien 
debitu, il-Kummissjoni għandha tidħol 
f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz jew l-
organizzazzjoni internazzjonali bl-għan li 
tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta mid-
Deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. es

Emenda 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 

6. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi skont il-
paragrafu 5, kull trasferiment ta’ dejta 
personali lill-pajjiż terz, jew lil territorju 
jew settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż 
terz, jew fl-organizzazzjoni internazzjonali 
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inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 42 sa 
44. Fi żmien debitu, il-Kummissjoni 
għandha tidħol f’konsultazzjonijiet mal-
pajjiż terz jew l-organizzazzjoni 
internazzjonali bl-għan li tirrimedja s-
sitwazzjoni li tirriżulta mid-Deċiżjoni 
meħuda skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-
Artikolu.

inkwistjoni għandu jkun ipprojbit, 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 42. Fi 
żmien debitu, il-Kummissjoni għandha 
tidħol f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali bl-
għan li tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta 
mid-Deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 5 
ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 2407
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Id-deċiżjoni ta’ adegwatezza mill-
Kummissjoni skont dan l-Artikolu tista’ 
tiġi kkunsidrata mill-ġdid meta l-livell ta’ 
protezzjoni fil-pajjiż terz ma jkunx għadu 
jeżisti.

Or. en

Emenda 2408
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u 
setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn 
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
fuq il-websajt tagħha lista ta’ dawk il-
pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-
ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn 
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
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protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

Or. en

Emenda 2409
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u 
setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn 
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u 
fuq il-websajt tagħha, lista ta’ dawk il-
pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-
ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn 
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

Or. en

Emenda 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
lista ta’ dawk il-pajjiżi terzi, territorji u 
setturi tal-ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn 
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

7. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
fuq il-websajt tagħha lista ta’ dawk il-
pajjiżi terzi, territorji u setturi tal-
ipproċessar fi ħdan pajjiż terz u 
organizzazzjonijiet internazzjonali fejn 
tkun iddeċidiet li livell adegwat ta’ 
protezzjoni huwa jew mhuwiex assigurat.

Or. en
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Emenda 2411
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) 
jew tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 
95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-seħħ, 
sakemm ma jiġu emendati, mibdula jew 
imħassra mill-Kummissjoni.

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) 
jew tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 
95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-seħħ għal 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. hu

Emenda 2412
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) 
jew tal-Artikolu 26(4) tad-
Direttiva 95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-
seħħ, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-Kummissjoni.

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) 
jew tal-Artikolu 26(4) tad-
Direttiva 95/46/KE, għandhom jiġi riveduti 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Kunsill u lill-Parlament dwar 
ir-riżultati tar-reviżjoni tagħha u l-passi li 
ttieħdu, sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament. Il-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta jkollu l-
opportunità li jikkummenta minn qabel 
dwar ir-rapport.

Or. de

Emenda 2413
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) 
jew tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 
95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-seħħ, 
sakemm ma jiġu emendati, mibdula jew 
imħassra mill-Kummissjoni.

8. Id-Deċiżjonijiet adottati mill-
Kummissjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 25(6) 
jew tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 
95/46/KE, għandhom jibqgħu fis-seħħ sa 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 2414
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Ftehimiet jew arranġamenti 
internazzjonali bejn l-UE jew Stat 
Membru u pajjiż terz huma kkunsidrati 
bħala adegwati fis-sens ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehimiet jew arranġamenti internazzjonali bejn l-UE jew Stat Membru u pajjiż terz 
għandhom ikunu fis-seħħ speċjalment jekk dawn ġew stabbiliti meta d-Direttiva 95/46/KE 
kienet diġà fis-seħħ.

Emenda 2415
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, jew 
tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew 
settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, 
jew organizzazzjoni internazzjonali ma 
jiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
skont l-Artikolu 41(5), kontrollur jew 
proċessur jista’ jittrasferixxi dejta personali 
lil pajjiż terz jew organizzazzjoni
internazzjonali biss jekk il-kontrollur jew 
il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji 
xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta 
personali fi strument legali vinkolanti.

Or. en

Emenda 2416
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz, għal fergħa 
barra mill-pajjiż ta’ grupp ta’ impriżi jew
organizzazzjoni internazzjonali biss jekk il-
kontrollur jew il-proċessur ikun ippreżenta 
salvagwardji xierqa fir-rigward tal-
protezzjoni ta’ dejta personali fi strument 
legali vinkolanti.

Or. en

Emenda 2417
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
organizzazzjoni internazzjonali biss jekk il-
kontrollur jew il-proċessur ikun ippreżenta 
salvagwardji xierqa fir-rigward tal-
protezzjoni ta’ dejta personali fi strument 
legali vinkolanti.

Dawn is-salvagwardji xierqa għandhom:
(a) jiggarantixxu l-osservanza tal-
prinċipji tal-ipproċessar tad-dejta 
personali kif stabbilit fl-Artikolu 5;
(b) jiggarantixxu d-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta kif stabbilit fil-Kapitolu III.
Konsultazzjoni mal-awtorità tal-
protezzjoni tad-dejta responsabbli hija 
obbligatorja f’każijiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, jew 
tiddeċiedi li pajjiż terz, jew territorju jew 
settur tal-ipproċessar f’dak il-pajjiż terz, 
jew organizzazzjoni internazzjonali ma 
jiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni 
skont l-Artikolu 41(5), kontrollur jew 
proċessur jista’ jittrasferixxi dejta personali 
lil pajjiż terz jew organizzazzjoni
internazzjonali biss jekk il-kontrollur jew 
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il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji 
xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta 
personali fi strument legali vinkolanti.

Or. en

Emenda 2419
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 
strument legali vinkolanti.

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
organizzazzjoni internazzjonali biss jekk il-
kontrollur jew il-proċessur ikun ippreżenta 
salvagwardji xierqa.

Or. en

Emenda 2420
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil pajjiż terz jew
orgainizzazzjoni internazzjonali biss jekk 
il-kontrollur jew il-proċessur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali fi 

1. Meta l-Kummissjoni ma tkun ħadet l-
ebda deċiżjoni skont l-Artikolu 41, 
kontrollur jew proċessur jista’ jittrasferixxi 
dejta personali lil kontrollur jew proċessur 
ġewwa pajjiż terz jew organizzazzjoni
internazzjonali biss jekk il-kontrollur jew 
il-proċessur ikun ippreżenta salvagwardji 
xierqa fir-rigward tal-protezzjoni ta’ dejta 
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strument legali vinkolanti. personali fi strument legali vinkolanti.

Or. en

Emenda 2421
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli korporattivi vinkolanti skont l-
Artikolu 43; jew

(a) regoli korporattivi vinkolanti skont l-
Artikolu 38b; jew

Or. en

Emenda 2422
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) “Siġill Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta” skont l-Artikolu 39;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Siġill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta għandu joħloq fiduċja fost is-suġġetti tad-dejta, 
ċertezza legali għall-kontrolluri u fl-istess ħin jesporta l-istandards Ewropej tal-protezzjoni 
tad-dejta billi jippermetti lil kumpaniji li mhux Ewropej jidħlu fis-swieq Ewropej iktar 
faċilment billi jkunu ċċertifikati.

Emenda 2423
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) “Siġill Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta” skont l-Artikolu 39;

Or. en

Emenda 2424
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2425
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 

imħassar
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msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

Or. en

Emenda 2426
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta, bejn il-kontrollur jew il-proċessur u 
l-benefiċjarju, li jista’ jkun sub-proċessur, 
tad-dejta barra miż-ŻEE, li jistgħu 
jinkludu termini standard għat-
trasferimenti ulterjuri barra miż-ŻEE,
adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 87(2); jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2427
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati mill-Kummissjoni. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

(b) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati mill-Kummissjoni, bejn il-
kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur 
tad-dejta, li jista’ jkun sottoproċessur, 
barra miż-ŻEE, li jistgħu jinkludu 
kundizzjonijiet standard għat-
trasferimenti barra miż-ŻEE. Dawk l-atti 
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ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 87(2); jew

Or. de

Emenda 2428
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta 
ddikjarati ġeneralment validi mill-
Kummissjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 62(1); jew

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta 
ddikjarati ġeneralment validi mill-
Kummissjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 62(1);

Or. en

Emenda 2429
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta 
ddikjarati ġeneralment validi mill-
Kummissjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 62(1); jew

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta, bejn il-kontrollur jew il-proċessur u 
l-benefiċjarju, li jista’ jkun sub-proċessur, 
tad-dejta barra mill-Unjoni, li jistgħu 
jinkludu termini standard għat-
trasferimenti ulterjuri barra mill-Unjoni,
adottati minn awtorità ta’ superviżjoni 
skont il-mekkaniżmu ta’ konsistenza 
msemmi fl-Artikolu 57 meta ddikjarati 
ġeneralment validi mill-Kummissjoni skont 
il-punt (b) tal-Artikolu 62(1); jew
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B’tibdil meħud mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2430
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57 meta
ddikjarati ġeneralment validi mill-
Kummissjoni skont il-punt (b) tal-
Artikolu 62(1); jew

(c) klawżoli standard ta’ protezzjoni tad-
dejta adottati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57, bejn 
il-kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur 
tad-dejta, li jista’ jkun sottoproċessur, 
barra miż-ŻEE, li jistgħu jinkludu 
kundizzjonijiet standard għat-
trasferimenti barra miż-ŻEE, sakemm 
dawn il-klawżoli standard ta’ protezzjoni 
tad-dejta jiġu ddikjarati mill-Kummissjoni 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija 
fl-Artikolu 87(2) bħala ġeneralment validi; 
jew

Or. de

Emenda 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-klawżoli kuntrattwali bejn il-
kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur 
tad-dejta awtorizzati minn awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-paragrafu 4.

(d) il-klawżoli kuntrattwali bejn il-
kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur 
tad-dejta skont il-paragrafu 4.
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Or. es

Emenda 2432
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika, il-miżuri msemmija fl-
Artikolu 83(4);

Or. en

Emenda 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) klawżoli kuntrattwali bejn il-
kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur 
tad-dejta li jissuplementaw klawżoli 
standard għall-protezzjoni tad-dejta kif 
imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, u huma 
awtorizzati mill-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti skont il-paragrafu 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tista’ tipprovdi inċentiv għal organizzazzjonijiet sabiex imorru lil hinn mir-
rekwiżiti regolatorji ta’ bażi permezz ta’ skemi bħalma huma “siġill tad-dejta” jew “marki 
ta’ fiduċja”.
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Emenda 2434
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) klawżoli kuntrattwali bejn il-
kontrollur jew il-proċessur u r-riċevitur 
tad-dejta li jissuplementaw klawżoli 
standard għall-protezzjoni tad-dejta kif 
imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, u huma 
awtorizzati mill-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti skont il-paragrafu 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2435
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ftehimiet ta’ kooperazzjoni jew 
impenn unilaterali mill-awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. en

Emenda 2436
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni 
f’waħda mis-sistemi internazzjonali tal-
protezzjoni tad-dejta rikonoxxuti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti lill-pajjiżi terzi ma jipprovdux biżżejjed inċentivi 
għal sistemi internazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta (bħal pereżempju l-APEC u l-ECOWAS), 
li jimmiraw għal livell adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta f’sens Ewropew.Il-punt (e) l-ġdid 
għandu tal-inqas jipprovdi l-possibbiltà futura li tkun iggarantita protezzjoni xierqa, abbażi 
tal-parteċipazzjoni f’waħda mis-sistemi internazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 2437
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) il-miżuri msemmija fl-Artikolu 81 
għall-għanijiet ta’ saħħa jew fl-Artikolu 
83 għanijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmel kontroreferenza għall-Artikolu 42 u l-Artikoli 81 u 83

Emenda 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika, il-miżuri msemmija fl-
Artikolu 83(4).

Or. en

Emenda 2439
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika, il-miżuri msemmija fl-
Artikolu 83(4);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2440
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-salvagwardji xierqa msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu wkoll jiġu pprovduti 
minn strument wieħed legalment 
vonkolanti bejn il-proċessur u proċessur 
ieħor li jimponu sostantivament l-istess 
obbligi fuq is-subproċessur bħall-klawżoli 
standard tal-UE għall-protezzjoni tad-
dejta adottati mill-Kummissjoni meta 
proċessur huwa involut minn kontrolluri 
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multipli biex iwettaq operazzjonijiet ta’ 
proċessar sostantivament simili fir-
rigward tad-dejta personali rispettiva 
tagħhom u tali dejta personali tal-
kontrolluri multipli hija ttrasferita lil 
proċessur ieħor f’pajjiż terz mill-
proċessur u/jew mill-kontrollur.

Or. en

Emenda 2441
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew 
regoli korporattivi vinkolanti kif 
imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu 
aktar awtorizzazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 2442
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew 
regoli korporattivi vinkolanti kif 
imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu aktar 
awtorizzazzjoni.

3. Trasferiment ibbażat fuq il-punti (a), (b), 
(c) jew (e) tal-paragrafu 2 ma għandux 
jeħtieġ aktar awtorizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 2443
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 2 ma 
għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a) jew (c) tal-paragrafu 2 ma 
għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir tal-punt b tal-paragrafu 2.

Emenda 2444
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 2 ma 
għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a) jew (c) tal-paragrafu 2 ma 
għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew 
regoli korporattivi vinkolanti kif 
imsemmija fil-punti (a), (b) jew (c) tal-
paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu aktar 
awtorizzazzjoni.

3. Trasferiment ibbażat fuq il-punti (a), (b), 
(c) jew (e) tal-paragrafu 2 ma għandhomx 
jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trasferiment għal għanijiet ta’ riċerka ta’ dejta kodifikata li ma tistax u mhux se terġa’ tkun 
identifikata minn riċevituri li jinstabu f’pajjiżi terzi għandu jkun permess mingħajr aktar 
piżijiet amministrattivi.

Emenda 2446
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 2 ma 
għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a), (b), (c), (d), (da) jew (db) tal-
paragrafu 2 ma għandhomx jeħtieġu aktar 
awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 2447
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 3. Trasferiment ibbażat fuq klawżoli 
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standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 2 ma 
għandhomx jeħtieġu aktar awtorizzazzjoni.

standard ta’ protezzjoni tad-dejta jew regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmija fil-
punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 2, 
dokument wieħed legalment vinkolanti kif 
imsemmi fil-paragrafu 3 jew bejn gruppi 
ta’ impriżi b’regoli korporattivi vinkolanti 
għandhom jitqiesu konformi mal-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u ma 
għandhomx jeħtieġu konsultazzjoni ma’, 
sottomissjoni lil, approvazzjoni jew
awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni.

Or. en

Emenda 2448
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Is-salvagwardji xierqa msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinkludu r-
rekwiżit li tilwim fuq salvagwardji kontra 
sorveljanza tal-gvern ta’ pajjiżi terzi jew 
talbiet għall-informazzjoni minn 
awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi jsir taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istat Membru tal-
istabbiliment prinċipali tal-kontrollur jew 
il-proċessur ikkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija neċessarja biex tiġi evitata l-immunità tal-proċessur tal-pajjiż terz 
għal responsabbiltà f’każijiet ta’ kunsens għal-leġiżlazzjoni tas-sorveljanza ta’ pajjiż terz.

Emenda 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli 
kuntrattwali skont il-punt (a) tal-
Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Jekk it-trasferiment ikun 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew Stati Membri oħrajn, 
jew jaffettwa sostanzjalment il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, l-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika 
l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli 
kuntrattwali skont il-punt (a) tal-
Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti. Jekk it-
trasferiment ikun relatat ma’ attivitajiet ta’ 
pproċessar li jirrigwardaw suġġetti tad-
dejta fi Stat Membru ieħor jew Stati 
Membri oħrajn, jew jaffettwa 
sostanzjalment il-moviment liberu ta’ dejta 
personali fl-Unjoni, l-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti għandha tapplika 
l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

Or. en

Emenda 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli 
kuntrattwali skont il-punt (a) tal-Artikolu 
31(1) mill-awtorità ta’ superviżjoni. Jekk 
it-trasferiment huwa relatat ma’ attivitajiet 
ta’ pproċessar li jirrigwardaw is-suġġetti 
tad-dejta fi Stat Membru ieħor jew fi Stati 
Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod 
sostanzjali l-moviment liberu ta’ dejta 
personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità ta’

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
il-kontrollur jew il-proċessur, jekk ma 
jkunx hemm uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jew ma jkollhomx ċertifikazzjoni 
uffiċjali, suffiċjenti u valida, għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel tal-
klawżoli kuntrattwali skont il-punt (a) tal-
Artikolu 34(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Jekk it-trasferiment huwa 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
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superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57.

Or. es

Emenda 2451
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli 
kuntrattwali skont il-punt (a) tal-
Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Jekk it-trasferiment ikun 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew Stati Membri oħrajn,
jew jaffettwa sostanzjalment il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, l-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika 
l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq 
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) jew (da) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, il-kontrollur jew il-proċessur 
għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel 
tal-klawżoli kuntrattwali skont il-punt (a) 
tal-Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti. Jekk it-
trasferiment ikun relatat ma’ attivitajiet ta’ 
pproċessar jew jaffettwa sostanzjalment il-
moviment liberu ta’ dejta personali fl-
Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni
kompetenti għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda parzjalment mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2452
Sarah Ludford
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta trasferiment ikun ibbażat fuq
klawżoli kuntrattwali kif imsemmija fil-
punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel tal-klawżoli 
kuntrattwali skont il-punt (a) tal-
Artikolu 31(1) mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. Jekk it-trasferiment ikun 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew Stati Membri oħrajn, 
jew jaffettwa sostanzjalment il-moviment 
liberu ta’ dejta personali fl-Unjoni, l-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tapplika 
l-mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57.

4. Meta s-salvagwardji rilevanti huma 
previsti abbażi ta’ klawżoli kuntrattwali kif 
imsemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu, il-kontrollur jew il-
proċessur għandu jiżgura konformità tal-
ipproċessar maħsub ma’ dan ir-
Regolament u jnaqqas kwalunkwe riskju 
involut għas-suġġett tad-dejta. L-awtorità
ta’ superviżjoni għandha tappoġġja l-
konformità tar-Regolament billi tipprovdi 
gwida u pariri taħt din id-dispożizzjoni. 
Jekk l-ipproċessar jikkonċerna suġġetti 
tad-dejta fi Stat Membru ieħor jew Stati 
Membri oħrajn, jew jaffettwa 
sostanzjalment il-moviment liberu ta’ dejta 
personali fl-Unjoni, il-BEPD għandu 
jipprovdi gwida biex jiżgura l-
applikazzjoni konsistenti tar-Regolament, 
filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’
Stati Membri individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta pproċessata barra miż-ŻEE għandha tingħata salvagwardji xierqa. Il-kunċett ta’ 
trasferiment huwa skadut għax id-dejta tista’ tkun aċċessata minn barra ż-ŻEE mingħajr ma 
jittraferixxiha l-kontrollur. Awtorizzazzjoni minn qabel ta’ klawżola kuntrattwali x’aktarx li 
tqiegħed piżijiet sproporzjonati fuq l-awtoritajiet ta’ superviżjoni li jintużaw aħjar bħala sors 
ta’ pariri u gwida. Funzjoni ta’ koordinazzjoni tal-BEPD tiżgura konsistenza fil-gwida.

Emenda 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kontrollur jew proċessur jista’ jagħżel 
li jibbaża t-trasferimenti fuq klawżoli 
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standard ta’ protezzjoni tad-dejta kif 
imsemmi fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 
2 ta’ dan l-Artikolu, u flimkien ma' dawn 
il-klawżoli standard joffri impenji 
addizzjonali, legalment vinkolanti li 
japplikaw għad-dejta trasferita. F’każijiet 
bħal dawn, dawn l-impenji addizzjonali 
għandhom ikunu suġġetti għal 
konsultazzjoni minn qabel mal-awtorità 
ta’ superviżjoni kompetenti u għandhom 
jissupplementaw u mhux jikkontradixxu, 
direttament jew indirettament, il-klawżoli 
standard. L-Istati Membri, l-awtoritajiet 
ta’ superviżjoni u l-Kummissjoni 
għandhom iħeġġu l-użu ta’ impenji 
addizzjonali u legalment vinkolanti billi 
joffru siġill, marka jew mekkaniżmu 
għall-protezzjoni tad-dejta, adottat skont l-
Artikolu 39, lil kontrolluri u proċessuri li 
jadottaw dawn is-salvagwardji 
addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontrolluri u proċessuri sikwit ikollhom esperjenza diretta u prattika li turi li salvagwardji 
addizzjonali jistgħu jkunu xierqa f’relazzjoni mad-dejta personali li jkunu qed jitrasferixxu. 
Dan ir-Regolament għandu jinkoraġġixxi lil dawn il-kontrolluri u l-proċessuri biex joffru 
salvagwardji addizzjonali fejn dawn ikunu xierqa. Dawn l-impenji addizzjonali ma 
għandhomx jikkontradixxu l-klawżoli standard.

Emenda 2454
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kontrollur jew proċessur jista’ jagħżel 
li jibbaża t-trasferimenti fuq klawżoli 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta kif 
imsemmi fid-dispożizzjonijiet rilevanti fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, u li joffri 
flimkien ma’ dawn il-klawżoli standard 
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impenji addizzjonali, legalment vinkolanti 
li japplikaw għad-dejta trasferita. 
F’każijiet bħal dawn, dawn l-impenji 
addizzjonali għandhom ikunu suġġetti 
għal konsultazzjoni minn qabel mal-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti u 
għandhom jissupplementaw u mhux 
jikkontradixxu, direttament jew 
indirettament, il-klawżoli standard. L-
Istati Membri, l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni u l-Kummissjoni għandhom 
iħeġġu l-użu ta’ impenji addizzjonali u 
legalment vinkolanti billi joffru siġill, 
marka jew mekkaniżmu għall-protezzjoni 
tad-dejta, adottat skont l-Artikolu 39, lil 
kontrolluri u proċessuri li jadottaw dawn 
is-salvagwardji addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda parzjalment mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2455
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Biex jinkoraġġixxu l-użu ta’ klawżoli 
kuntrattwali addizzjonali msemmija fid-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-paragrafu 2 
ta’ dan l-Artikolu, awtoritajiet kompetenti 
jistgħu joffru siġill, marka jew 
mekkaniżmu għall-protezzjoni tad-dejta, 
adottat skont l-Artikolu 39, lil kontrolluri 
u proċessuri li jadottaw dawn is-
salvagwardji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meħuda parzjalment mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2456
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk 
it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 
awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma 
jiġu emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 2457
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR



PE506.169v02-00 66/153 AM\929519MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk 
it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 
awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma 
jiġu emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 

imħassar
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il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk 
it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 
awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma 
jiġu emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 2459
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment.  Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1).  Jekk 

5. L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità 
superviżorja fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu
fis-seħħ għal mhux aktar minn sentejn 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament 
jew sakemm jiġu emendati, mibdula jew 
imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.
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it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 
awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma jiġu 
emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

Or. hu

Emenda 2460
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk 
it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 

5. L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità ta’ 
superviżjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.
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awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma jiġu 
emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi li 
jipprovdu l-bażi għal dan it-trasferiment. 
Din l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tkun skont tal-
Artikolu 34(1). Jekk it-trasferiment huwa 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57. L-
awtorizzazzjonijiet minn awtorità 
superviżorja fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali li mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur, jekk ma 
jkunx hemm uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jew ma jinstabux fil-pussess ta’ 
ċertifikazzjoni suffiċjenti u valida ,
għandu jikseb awtorizzazzjoni minn qabel 
għat-trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, 
jew għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi li 
jipprovdu l-bażi għal dan it-trasferiment. 
Din l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tkun skont tal-
Artikolu 34(1). Jekk it-trasferiment huwa 
relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar li 
jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57. L-
awtorizzazzjonijiet minn awtorità ta’ 
superviżjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.
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Or. es

Emenda 2462
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk 
it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 
awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma jiġu 
emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

5. L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità ta’ 
superviżjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 2463
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti,
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi li 
jipprovdu l-bażi għal dan it-trasferiment. 
Din l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tkun skont il-punt (a) 
tal-Artikolu 34(1). Jekk it-trasferiment 
huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar 
li jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57. L-
awtorizzazzjonijiet minn awtorità
superviżorja fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.

5. Meta l-awtoritajiet pubbliċi jużaw is-
salvagwardji xierqa rigward il-protezzjoni 
tad-dejta personali mhumiex previsti fi 
strument legalment vinkolanti, kif 
imsemmi fil-paragrafu 2 subparagrafu 
da), dawn għandhom jiksbu
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi li 
jipprovdu l-bażi għal dan it-trasferiment. 
Din l-awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tkun skont il-punt (a) 
tal-Artikolu 34(1). Jekk it-trasferiment 
huwa relatat ma’ attivitajiet ta’ pproċessar 
li jirrigwardaw is-suġġetti tad-dejta fi Stat 
Membru ieħor jew fi Stati Membri oħra, 
jew jaffettwaw b’mod sostanzjali l-
moviment liberu ta’ dejta personali ġewwa 
l-Unjoni, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tapplika l-mekkaniżmu ta’ 
konsistenza msemmi fl-Artikolu 57. L-
awtorizzazzjonijiet minn awtorità ta’ 
superviżjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 2464
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti,
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikseb awtorizzazzjoni minn qabel għat-

5. Meta s-salvagwardji xierqa rigward il-
protezzjoni tad-dejta personali mhumiex 
previsti fi strument legalment vinkolanti,
pereżempju fil-memorandum ta’ ftehim, 
il-kontrollur għandu jiżgura l-konformità 
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trasferiment, jew sett ta’ trasferimenti, jew 
għal dispożizzjonijiet li għandhom 
jiddaħħlu fl-arranġamenti amministrattivi 
li jipprovdu l-bażi għal dan it-
trasferiment. Din l-awtorizzazzjoni mill-
awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun 
skont il-punt (a) tal-Artikolu 34(1). Jekk
it-trasferiment huwa relatat ma’ 
attivitajiet ta’ pproċessar li jirrigwardaw 
is-suġġetti tad-dejta fi Stat Membru ieħor 
jew fi Stati Membri oħra, jew jaffettwaw 
b’mod sostanzjali l-moviment liberu ta’ 
dejta personali ġewwa l-Unjoni, l-awtorità
ta’ superviżjoni għandha tapplika l-
mekkaniżmu ta’ konsistenza msemmi fl-
Artikolu 57. L-awtorizzazzjonijiet minn 
awtorità superviżorja fuq il-bażi tal-
Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jibqgħu validi, sakemm ma 
jiġu emendati, mibdula jew imħassra mill-
awtorità ta’ superviżjoni.

tal-ipproċessar maħsub ma’ dan ir-
Regolament u jnaqqas kwalunkwe riskju 
involut għas-suġġett tad-dejta. L-awtorità
ta’superviżjoni għandha tappoġġja l-
konformità tar-Regolament billi tipprovdi 
gwida u pariri taħt din id-dispożizzjoni. 
Jekk l-ipproċessar jikkonċerna s-suġġetti
tad-dejta fi Stat Membru ieħor jew fi Stati 
Membri oħra, jew jaffettwaw b’mod 
sostanzjali l-moviment liberu ta’ dejta 
personali ġewwa l-Unjoni, il-BEPD 
għandu jipprovdi gwida biex jiżgura l-
applikazzjoni konsistenti tar-Regolament, 
filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’
Stati Membri individwali.

L-awtorizzazzjonijiet minn awtorità ta’ 
supeviżjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 26(2) 
tad-Direttiva 95/46/KE għandhom jibqgħu 
validi, sakemm ma jiġu emendati, mibdula 
jew imħassra mill-awtorità ta’ 
superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni minn qabel jitfa’ piż żejjed fuq is-superviżuri. Rwol tal-BEPD 
ikun utli.

Emenda 2465
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasferimenti permezz ta’ regoli 
korporattivi vinkolanti

imħassar
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1. Awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità 
mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit 
fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli 
korporattivi vinkolanti, sakemm dawn:
(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 lill-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 mill-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 terzi 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, 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 
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xieraq, kumpens għal ksur tar-regoli 
korporattivi vinkolanti;
(f) l-aċċettazzjoni mill-kontrollur jew mill-
proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat 
Membru tar-responsabbiltà għal 
kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi 
vinkolanti minn kwalunkwe membru tal-
grupp ta’ impriżi mhux 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, 
inkluż il-monitoraġġ fil-grupp ta’ impriżi 
tal-konformità mar-regoli korporattivi 
vinkolanti, kif ukoll il-monitoraġġ 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 delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
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kriterji u r-rekwiżiti għal regoli 
korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-
Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom, 
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 ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità 
mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit 
fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli 
korporattivi vinkolanti, sakemm dawn:

1. Awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tawtorizza, permezz ta’ att wieħed ta’ 
approvazzjoni, regoli korporattivi 
vinkolanti għal grupp ta’ impriżi, sakemm 
dawn:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni li tiskatta l-mekkaniżmu ta’ konsistenza għall-approvazzjoni 
ta’ BCRs. Dan mhuwiex il-każ taħt il-qafas tal-protezzjoni tad-dejta attwali.
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Emenda 2467
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità 
mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit 
fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli 
korporattivi vinkolanti, sakemm dawn:

1. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti 
għandha tawtorizza, permezz ta’ att 
wieħed ta’ approvazzjoni, regoli 
korporattivi vinkolanti għal grupp ta’ 
impriżi. Dawn ir-regoli għandhom 
jippermettu trasferimenti multipli 
internazzjonali bejn il-kumpaniji ġewwa u 
barra mill-Ewropa, sakemm dawn:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2468
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità 
mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit 
fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli
korporattivi vinkolanti, sakemm dawn:

1. Il-kontrolluri u/jew proċessuri li 
jixtiequ jipprovdu salvagwardji xierqa 
permezz tar-regoli korporattivi vinkolanti 
kif imsemmi fl-Artikolu 42(2)(a) 
għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni xierqa bl-eżistenza tar-regoli 
korporattivi vinkolanti tagħhom u l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jitqiesu li jkunu approvaw ir-regoli
korporattivi vinkolanti sakemm dawn:

Or. en
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Emenda 2469
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità ta’ superviżjoni, f’konformità 
mal-mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit 
fl-Artikolu 58, għandha tapprova regoli 
korporattivi vinkolanti, sakemm dawn:

1. Fejn huma pprovduti salvagwardji 
xierqa permezz ta’ regoli korporattivi 
vinkolanti, kontrolluri tad-dejta għandom 
jiżguraw il-konformità mar-Regolament 
billi jipprovdu li r-regoli korporattivi 
vinkolanti:

(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 lill-impjegati 
tagħhom

(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 lill-impjegati 
tagħhom;

(b) espressament jagħtu drittijiet 
inforzabbli lis-suġġetti tad-dejta;

(b) espressament jagħtu drittijiet 
inforzabbli lis-suġġetti tad-dejta;

(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 2.

(c) jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 2.

L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tappoġġja l-konformità tar-Regolament 
billi tipprovdi gwida u pariri taħt din id-
dispożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma l-kontrolluri tad-dejta li għandhom ikunu responsabbli għall-konformità tar-regoli 
korporattivi vinkolanti taħt ir-Regolament. Rekwiżit għall-approvazzjoni tar-regoli 
korporattivi vinkolanti kollha jfixkel lis-superviżuri, li jservu aħjar meta jagħtu gwida.

Emenda 2470
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 lill-impjegati 
tagħhom;

(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 s-sottokuntratturi esterni 
tagħhom, u jinkludu lill-impjegati 
tagħhom;

Or. en

Emenda 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 lill-impjegati 
tagħhom;

(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 s-sottokuntratturi esterni 
tagħhom, u jinkludu lill-impjegati 
tagħhom;

Or. en

Emenda 2472
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 lill-impjegati 
tagħhom;

(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 s-sottokuntratturi esterni 
tagħhom, u jinkludu lill-impjegati 
tagħhom;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2473
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 lill-impjegati 
tagħhom;

(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 s-sottokuntratturi 
tagħhom li huwa inkluż fl-ambitu tar-
regoli korporattivi vinkolanti, u jinkludu 
lill-impjegati tagħhom;

Or. en

Emenda 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ikunu maħluqa bil-kunsens tar-
rappreżentanti tal-impjegati operazzjonali 
u tal-kontrollur tal-protezzjoni tad-dejta 
fil-post tal-istabbiliment operazzjonali;

Or. de

Emenda 2475
Alexander Alvaro
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Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu u s-
sottokuntratturi esterni tagħhom;

Or. en

Emenda 2476
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu u s-
sottokuntratturi esterni tagħhom;

Or. en

Emenda 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu u s-
sottokuntratturi esterni tagħhom;

Or. en

Emenda 2478
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu u s-
sottokuntratturi esterni tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2479
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu;

(a) l-istruttura u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
grupp ta’ impriżi u tal-membri tiegħu u s-
sottokuntratturi tagħhom;

Or. en

Emenda 2480
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 

(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 fejn xieraq l-identifikazzjoni 
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terzi jew pajjiżi inkwistjoni; tal-pajjiż terzi jew pajjiżi inkwistjoni;

Or. en

Emenda 2481
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-aċċettazzjoni mill-kontrollur jew mill-
proċessur stabbilit fit-territorju ta’ Stat 
Membru tar-responsabbiltà għal 
kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi 
vinkolanti minn kwalunkwe membru tal-
grupp ta’ impriżi mhux 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;

(f) l-aċċettazzjoni mill-kontrollur jew mill-
proċessur tar-responsabbiltà għal 
kwalunkwe ksur tar-regoli korporattivi 
vinkolanti minn kwalunkwe membru tal-
grupp ta’ impriżi mhux 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;

Or. en

Emenda 2482
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta maħtur skont l-Artikolu 35, 
inkluż il-monitoraġġ fil-grupp ta’ impriżi 
tal-konformità mar-regoli korporattivi 
vinkolanti, kif ukoll il-monitoraġġ tat-
taħriġ u l-immaniġġjar tal-ilmenti;

(h) il-kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta maħtur skont l-Artikolu 35, 
inkluż il-monitoraġġ fil-grupp ta’ impriżi 
tal-konformità mar-regoli korporattivi 
vinkolanti;

Or. en
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Emenda 2483
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta proċessur jixtieq jipprovdi 
salvagwardji xierqa permezz tar-regoli 
korporattivi vinkolanti kif imsemmij fl-
Artikolu 42(2)(a), il-kwistjonijiet
imsemmija fl-Artikolu 43(2)(a) sa (k):
(a) għandhom japplikaw biss sal-punt li 
huma applikabbli għall-proċessur u 
rilevanti għas-suġġett tad-dejta; u
(b) jistgħu jiġu speċifikati fir-rigward ta’ 
kull kontrollur.

Or. en

Emenda 2484
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għal regoli 
korporattivi vinkolanti fis-sens ta’ dan l-
Artikolu, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-kriterji għall-approvazzjoni tagħhom, 
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.

imħassar
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Or. en

Emenda 2485
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għal regoli korporattivi vinkolanti 
fis-sens ta’ dan l-Artikolu, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kriterji għall-
approvazzjoni tagħhom, 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.

3. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jkun fdat bil-kompitu li 
jispeċifika 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, 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, skont l-Artikolu 66.

Or. en

Emenda 2486
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-

imħassar
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Artikolu 87(2).

Or. en

Emenda 2487
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

4. Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika l-
format u l-proċeduri għall-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn il-kontrolluri, il-
proċessuri u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għal regoli korporattivi vinkolanti fis-sens 
ta’ dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’ 
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Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu
87(2).

implimentazzjoni għandhom ikunu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. es

Emenda 2489
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 ikunu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi stabbilita fl-
Artikolu 87(2).

4. Il-Kummissjoni għandha, wara li titlob 
l-opinjoni tal-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta, tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex 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.

Or. en

Emenda 2490
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a
Trasferimenti permezz ta’ regoli 

korporattivi vinkolanti
Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 38b 
għandhom japplikaw kif xieraq.
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Or. en

Emenda 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 43a
Trasferimenti mhux awtorizzati mil-Liġi 

tal-Unjoni
1. Kull sentenza mogħtija minn qorti jew 
tribunal u l-ebda deċiżjoni mogħtija minn 
awtorità amministrattiva ta’ pajjiż terz li 
teħtieġ kontrollur jew proċessur li jiżvela 
informazzjoni personali għandha tiġi 
rikonoxxuta jew tkun infurzabbli bi 
kwalunkwe mod, fuq il-bażi ta’ u skont 
trattat ta’ assistenza reċiproka jew ftehim 
internazzjonali fis-seħħ bejn il-pajjiż terz 
li jagħmel it-talba u l-Unjoni jew Stat 
Membru.
2. Fejn sentenza ta’ qorti jew tribunal jew 
deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ 
pajjiż terz teħtieġ li kontrollur jew 
proċessur jiżvela informazzjoni personali, 
il-kontrollur jew il-proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ 
superviżjoni bit-talba mingħajr dewmien 
żejjed u għandu jikseb awtorizzazzjoni 
minn qabel għat-trasferiment mill-
awtorità ta’ superviżjoni skont l-Artikolu 
34.
3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tivvaluta l-konformità tal-iżvelar mitlub 
mar-Regolament u b’mod partikolari jekk 
l-iżvelar hux neċessarju u meħtieġ 
legalment skont il-punti (d) u (e) tal-
paragrafu 1 u l-paragrafu 5 tal-Artikolu 
44.
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4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tinforma lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti dwar it-talba. Il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jinforma wkoll lis-
suġġett tad-dejta dwar it-talba u dwar l-
awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni.
5. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi f’att 
implimentattiv il-format standard tan-
notifiki lill-awtorità ta’ superviżjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 u l-
informazzjoni tas-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 4 kif ukoll il-
proċeduri applikabbli għan-notifika u l-
informazzjoni. 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

Emenda 2492
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Derogi Raġunijiet leġittimi oħra għal 
trasferimenti internazzjonali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2493
Sophia in 't Veld
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ 
salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, 
trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ 
biss sakemm:

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ 
salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, 
trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ 
biss, sal-punt li l-ipproċessar ma jkunx 
enormi, ripetittiv jew strutturali, sakemm:

Or. en

Emenda 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ 
salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, 
trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ 
biss sakemm:

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41; jew fejn 
il-Kummissjoni tiddeċiedi li pajjiż terz, jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak 
il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni 
internazzjonali ma jiżgurawx livell 
adegwat ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 
41(5); jew fin-nuqqas ta’ salvagwardji 
xierqa skont l-Artikolu 42, trasferiment jew 
sett ta’ trasferimenti ta’ dejta personali lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss sakemm:

Or. en

Emenda 2495
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ 
salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, 
trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ 
biss sakemm:

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41; jew fejn 
il-Kummissjoni tiddeċiedi li pajjiż terz, jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar f’dak 
il-pajjiż terz, jew organizzazzjoni 
internazzjonali ma jiżgurawx livell 
adegwat ta’ protezzjoni skont l-Artikolu 
41(5); jew fin-nuqqas ta’ salvagwardji 
xierqa skont l-Artikolu 42, trasferiment jew 
sett ta’ trasferimenti ta’ dejta personali lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali jista’ jseħħ biss sakemm:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ 
salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, 
trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ 
dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jseħħ 
biss sakemm:

1. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni dwar l-
adegwatezza skont l-Artikolu 41 jew ta’ 
salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 42, u 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 6, 14, 
15, 16 u 17, trasferiment jew sett ta’ 
trasferimenti ta’ dejta personali lil pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
jista’ jseħħ biss sakemm:

Or. en
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Emenda 2497
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ikkonsenta 
għat-trasferiment propost, wara li jkun ġie 
informat dwar ir-riskji ta’ trasferimenti 
bħala dawn minħabba n-nuqqas ta’ 
deċiżjoni ta’ adegwatezza u ta’ 
salvagwardji xierqa; jew

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ikkonsenta 
għat-trasferiment propost, wara li jkun ġie 
informat dwar ir-riskji ta’ trasferimenti 
bħala dawn minħabba n-nuqqas ta’ 
deċiżjoni ta’ adegwatezza u ta’ 
salvagwardji xierqa; u

Or. en

Emenda 2498
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-trasferiment ikun meħtieġ għal 
raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku; jew

imħassar

Or. en

Emenda 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ 
talbiet legali; jew

(e) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
istabbiliment, l-eżerċizzju jew id-difiża ta’ 
talbiet legali jew amministrattivi;
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Or. es

Emenda 2500
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-
proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-
operazzjoni ta’ trasferiment tad-dejta jew 
l-operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett 
tad-dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-
proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-
operazzjoni ta’ trasferiment tad-dejta jew 
l-operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett 
tad-dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 

imħassar
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meħtieġ.

Or. en

Emenda 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-
proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-
operazzjoni ta’ trasferiment tad-dejta jew 
l-operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett 
tad-dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 2503
Judith Sargentini

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-
proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-
operazzjoni ta’ trasferiment tad-dejta jew 
l-operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett 

imħassar
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tad-dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Interess leġittimu waħdu mhux ġustifikazzjoni biżżejjed għal kwalunkwe tip ta’ trasferiment 
ta’ dejta personali. Teħtieġ bażi aktar solida fil-liġi kif previst fit-taqsimiet l-oħra tal-Artikolu 
44.

Emenda 2504
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-proċessur 
evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni 
ta’ trasferiment tad-dejta jew l-
operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett tad-
dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur u meta l-
kontrollur jew il-proċessur evalwa ċ-
ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni ta’ 
trasferiment tad-dejta jew l-operazzjonijiet 
ta’ trasferiment tas-sett tad-dejta u abbażi 
ta’ din l-evalwazzjoni ppreżenta 
salvagwardji xierqa fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2505
Louis Michel
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-proċessur 
evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni 
ta’ trasferiment tad-dejta jew l-
operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett tad-
dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-proċessur 
evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-operazzjoni 
ta’ trasferiment tad-dejta jew l-
operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett tad-
dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa awtorizzati 
minn awtorità ta’ superviżjoni fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 2506
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur jew mill-proċessur, li ma jistax 
ikun ikkwalifikat bħala frekwenti jew 
enormi,u meta l-kontrollur jew il-
proċessur evalwa ċ-ċirkostanzi kollha tal-
operazzjoni ta’ trasferiment tad-dejta jew
l-operazzjonijiet ta’ trasferiment tas-sett 
tad-dejta u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni 
ppreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

(h) l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-
finijiet tal-interessi leġittimi segwiti mill-
kontrollur u meta l-kontrollur ikun 
ippreżenta salvagwardji xierqa fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
meħtieġ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

“Trasferiment” huwa kunċett antikwat. Il-kwistjoni importanti hija l-kwalità tas-
salvagwardji.

Emenda 2507
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) it-trasferiment huwa neċessarju 
għall-finijiet tal-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta speċjalment meta 
meħtieġ jew neċessarju għad-dħul tal-
pajjiż terz.

Or. en

Emenda 2508
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) id-dejta personali tkun ġiet 
anonimizzata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija deroga ġustifikata.

Emenda 2509
Ewald Stadler
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) fin-nuqqas ta’ livell adegwat ta’ 
protezzjoni xierqa tad-dejta skont l-
Artikolu 41 jew l-Artikolu 42, trasferiment 
jew sett ta’ trasferimenti ta’ dejta 
personali f’pajjiż terz jew 
f’organizzazzjoni internazzjonali jew 
awtorità, jista’ jseħħ biss, jekk it-
trasferiment ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ 
obbligu jew kunsens legali, ta’ rekwiżit 
regolatorju jew ta’ kwalunkwe 
dispożizzjoni legali oħra, li għaliha huwa 
soġġett il-kontrollur; 

Or. de

Emenda 2510
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) id-dejta personali tkun ġiet 
psewdonimizzata, u l-mezz ta’ aċċess u d-
dejta jinżammu separatament, u klawżoli 
kuntrattwali ma jħallux lill-kontrollur 
jaċċedi għall-mezz ta’ aċċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija deroga ġustifikata.

Emenda 2511
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (h) tal-paragrafu 1, il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jagħti 
konsiderazzjoni partikolari lin-natura tad-
dejta, l-għan u t-tul tal-operazzjoni jew 
tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar proposti, 
kif ukoll lis-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-
oriġini, il-pajjiż terz u l-pajjiż tad-
destinazzjoni finali, u salvagwardji xierqa 
ppreżentati fir-rigward tal-protezzjoni tad-
dejta personali, fejn meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-
punt (h) tal-paragrafu 1, il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jagħti 
konsiderazzjoni partikolari lin-natura tad-
dejta, l-għan u t-tul tal-operazzjoni jew 
tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar proposti, 
kif ukoll lis-sitwazzjoni fil-pajjiż tal-
oriġini, il-pajjiż terz u l-pajjiż tad-
destinazzjoni finali, u salvagwardji xierqa 
ppreżentati fir-rigward tal-protezzjoni tad-
dejta personali, fejn meħtieġ.

imħassar

Or. en

Emenda 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Punti (b), (c) u (h) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

4. Punti (b), (c) u (h) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom
jew korp ieħor li ġie fdat b’missjoni ta’ 
interess pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jeħtieġ ukoll li jagħmel konċessjonijiet għal każijiet fejn organizzazzjonijiet 
privati ġew fdati bir-responsabbiltà li jipprovdu servizzi pubbliċi. Għandu jkun hemm 
approċċ wieħed uniku fit-twettiq tas-servizzi pubbliċi irrispettivament minn jekk il-korp li qed 
iwettaq dak is-servizz huwiex awtorità jew korp pubbliku, jew organizzazzjoni privata 
kkuntrattata.

Emenda 2514
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Punti (b), (c) u (h) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

4. Punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

Or. en

Emenda 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Punti (b), (c) u (h) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

4. Punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal attivitajiet 
imwettqa minn awtoritajiet pubbliċi fl-
eżerċizzju tas-setgħat pubbliċi tagħhom.

Or. en

Emenda 2516
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut 
fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat 
Membru li għaliha huwa soġġett il-
kontrollur.

imħassar

Or. en

Emenda 2517
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur. Din 
id-deroga għandha tintuża biss għal 
trasferimenti okkażjonali. F’kull każ, 
għandha ssir evalwazzjoni attenta taċ-
ċirkostanzi kollha tat-trasferiment.
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Or. en

Emenda 2518
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut
f’konvenzjonijiet internazzjonali, fil-liġi 
tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru li 
għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2519
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur, jew fi 
ftehimiet jew arranġamenti 
internazzjonali applikabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Raġunijiet għal kjarifika: Minkejja l-għarfien fil-Premessa 87 li trasferimenti internazzjonali 
ta’ dejta bejn l-awtoritajiet regolatorji huma ġġustifikati għall-ħarsien ta’ “raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku”, l-Artikolu 45(5) għandu jiddefinixxi dan il-kunċett 
esklussivament b’referenza għal-liġi tal-UE jew tal-Istat Membru. Dan għandu jiġi ċċarat li 
“raġunijiet importanti ta’ interess pubbliku” jinkludu wkoll ftehimiet internazzjonali li fuq il-
bażi tagħhom l-awtoritajiet regolatorji barranin bħalissa jsegwu dawn it-trasferimenti ta’ 
dejta.

Emenda 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut fil-
liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru 
li għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

5. L-interess pubbliku msemmi fil-punt d 
tal-paragrafu 1 għandu jkun rikonoxxut
f’konvenzjonijiet internazzjonali, fil-liġi 
tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istat Membru li 
għaliha huwa soġġett il-kontrollur.

Or. en

Emenda 2521
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-
salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija 
fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-
Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-
awtorità ta’ superviżjoni dwar it-
trasferiment.

imħassar
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Or. en

Emenda 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-
salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija 
fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-
Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-
awtorità ta’ superviżjoni dwar it-
trasferiment.

imħassar

Or. en

Emenda 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-
salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija 
fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-
Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-
awtorità ta’ superviżjoni dwar it-
trasferiment.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-
salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija 
fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-
Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 28, u fejn xieraq skont din ir-
regola, għandu jinforma lill-awtorità ta’ 
superviżjoni dwar it-trasferiment.

Or. es
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Emenda 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-
salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija 
fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-
Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 28 u għandu jinforma lill-
awtorità ta’ superviżjoni dwar it-
trasferiment.

6. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-
salvagwardji xierqa ppreżentati msemmija 
fil-punt (h) tal-paragrafu 1 (h) ta’ dan l-
Artikolu fid-dokumentazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 28 u għandu jikseb 
approvazzjoni minn qabel tat-trasferiment 
mill-awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
‘raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku’ fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-
paragrafu 1 kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji xierqa 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1.

imħassar

Or. es

Emenda 2526
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
‘raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku’ fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-
paragrafu 1 kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji xierqa 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2527
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
‘raġunijiet importanti ta’ interess 
pubbliku’ fi ħdan it-tifsira tal-punt (d) tal-
paragrafu 1 kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji xierqa 
msemmija fil-punt (h) tal-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2528
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
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sabiex tispeċifika aktar ‘raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku’ fi ħdan it-
tifsira tal-punt (d) tal-paragrafu 1 kif ukoll 
il-kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
xierqa msemmija fil-punt (h) tal-
paragrafu 1.

sabiex tispeċifika aktar “raġunijiet 
importanti ta’ interess pubbliku” fi ħdan it-
tifsira tal-punt (d) tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 2529
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
Żvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-

Unjoni
1. L-ebda sentenza minn qorti jew 
tribunal u l-ebda deċiżjoni ta’ awtorità 
amministrattiva ta’ pajjiż terz li jkunu 
jeħtieġu li kontrollur jew proċessur jiżvela 
dejta personali ma għandhom ikunu 
rikonoxxuti jew infurzati bl-ebda mod, 
mingħajr preġudizzju għal trattat ta’ 
assistenza reċiproka jew ftehim 
internazzjonali fis-seħħ bejn il-pajjiż terz 
li jagħmel it-talba u l-Unjoni jew Stat 
Membru.
2. Fejn sentenza ta’ qorti jew tribunal jew 
deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ 
pajjiż terz teħtieġ li kontrollur jew 
proċessur jiżvela informazzjoni personali, 
il-kontrollur jew il-proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ 
superviżjoni bit-talba mingħajr dewmien 
żejjed u għandu jikseb awtorizzazzjoni 
minn qabel għat-trasferiment mill-
awtorità ta’ superviżjoni.
3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tivvaluta l-konformità tal-iżvelar mitlub 
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mar-Regolament u b’mod partikolari jekk 
l-iżvelar ikun neċessarju u legalment 
meħtieġ skont l-Artikolu 44(1)(d) u (e) u 
(5).
4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tinforma lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti dwar it-talba. Il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jinforma wkoll lis-
suġġett tad-dejta dwar it-talba u dwar l-
awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni.
5. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi il-
format standard tan-notifiki lill-awtorità 
ta’ superviżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
u l-informazzjoni tas-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 4 kif ukoll il-
proċeduri applikabbli għan-notifika u l-
informazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 87(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda proposta tintroduċi mill-ġdid id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 42 tal-abbozz tal-
KE hekk kif dawn id-dispożizzjonijiet jipprovdu protezzjoni aħjar kontra l-applikazzjoni 
ekstraterritorjali tal-liġijiet ta’ pajjiżi terzi.

Emenda 2530
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
Żvelar mhux awtorizzat mil-liġi tal-

Unjoni
1. L-ebda sentenza minn qorti jew 
tribunal u l-ebda deċiżjoni ta’ awtorità 
amministrattiva ta’ pajjiż terz li jkunu 
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jeħtieġu li kontrollur jew proċessur jiżvela 
dejta personali ma għandhom ikunu 
rikonoxxuti jew infurzati bl-ebda mod, 
mingħajr preġudizzju għal trattat ta’ 
assistenza reċiproka jew ftehim 
internazzjonali fis-seħħ bejn il-pajjiż terz 
li jagħmel it-talba u l-Unjoni jew Stat 
Membru. 
2. Fejn sentenza ta’ qorti jew tribunal jew 
deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva ta’ 
pajjiż terz teħtieġ li kontrollur jew 
proċessur jiżvela informazzjoni personali, 
il-kontrollur jew il-proċessur u, jekk ikun 
hemm, ir-rappreżentant tal-kontrollur, 
għandu jinnotifika lill-awtorità ta’ 
superviżjoni bit-talba mingħajr dewmien 
żejjed u għandu jikseb awtorizzazzjoni 
minn qabel għat-trasferiment mill-
awtorità ta’ superviżjoni.
3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tivvaluta l-konformità tal-iżvelar mitlub 
mar-Regolament u b’mod partikolari jekk 
l-iżvelar hux neċessarju u meħtieġ 
legalment skont il-punti (d) u (e) tal-
paragrafu 1 u l-paragrafu 5 tal-Artikolu 
44.
4. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tinforma lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti dwar it-talba. Il-kontrollur jew 
il-proċessur għandu jinforma wkoll lis-
suġġett tad-dejta dwar it-talba u dwar l-
awtorizzazzjoni mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. 
5. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi il-
format standard tan-notifiki lill-awtorità 
ta’ superviżjoni msemmija fil-paragrafu 2 
u l-informazzjoni tas-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 4 kif ukoll il-
proċeduri applikabbli għan-notifika u l-
informazzjoni. 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 2531
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
Trasferimenti lil servizzi cloud taħt il-

ġurisdizzjoni ta’ pajjiż terz
It-trasferiment ta’ dejta personali għal 
servizzi cloud taħt il-ġurisdizzjoni ta’ 
pajjiż terz għandu jkun projbit, sakemm:
(a) ma tkunx applikata waħda mir-
raġunijiet legali għat-trasferiment ta’ 
dejta personali lil pajjiżi terzi elenkati 
f’dan il-Kapitolu; u
(b) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens; 
u
(c) il-kunsens ikun ingħata mis-suġġett 
tad-dejta wara li jkun ġie infurmat 
f’lingwa ċara, mhux ambigwa u li twissi 
permezz ta’ referenza separata, 
prominenti u viżibbli għall-:
(i) il-possibbiltà li d-dejta personali tkun 
suġġetta għal ġbir ta’ intelliġenza jew 
sorveljanza minn awtoritajiet ta’ pajjiżi 
terzi; u
(ii) ir-riskju li l-protezzjoni tad-dejta 
personali u d-drittijiet fundamentali 
pprovduti mill-liġi tal-Unjoni u tal-Istat 
Membru ma tistax tiġi garantita, minkejja 
l-bażi legali tat-trasferiment.

Or. en

Emenda 2532
Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandhom jieħdu passi xierqa 
sabiex:

1. Fir-rigward ta’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali,
b’koperazzjoni mal-Kumitat tal-
Konvenzjoni Nru 108 tal-Kunsill 
Ewropew, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
ta’ superviżjoni għandhom jieħdu passi 
xierqa sabiex:

Or. fr

Emenda 2533
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżviluppaw mekkaniżmi effettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali li jiffaċilitaw
l-infurzar tal-leġiżlazzjoni għall-
protezzjoni ta’ dejta personali;

(a) jiżviluppaw mekkaniżmi effettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali li jiżguraw l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni 
ta’ dejta personali;

Or. en

Emenda 2534
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tiċċara u ssolvi konflitti ta’ 
ġurisdizzjoni ma' pajjiżi terzi.

Or. en
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Emenda 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
xierqa sabiex ittejjeb ir-relazzjonijiet ma’ 
pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta 
l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn 
jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-Artikolu 41(3).

2. Bil-għan speċifikat fil-paragrafu 1 (a) u 
(b), l-awtoritajiet ta’ superviżjoni jistgħu 
jiskambjaw informazzjoni u jikkooperaw 
f’attivitajiet relatati mal-eżerċizzju tas-
setgħat tagħhom u l-protezzjoni tad-
drittijiet regolati f’dan ir-Regolament.

Or. es

AEmenda 2536
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa 
sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ pajjiżi terzi 
jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta 
l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn 
jiżguraw livell adegwat ta’ protezzjoni fis-
sens tal-Artikolu 41(3).

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tieħu, 
b’koperazzjoni mal-Kumitat tal-
Konvenzjoni Nru 108 tal-Kunsill 
Ewropew, miżuri xierqa sabiex ittejjeb ir-
relazzjoni ma’ pajjiżi terzi jew ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, u 
b’mod partikolari l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni tagħhom, meta l-Kummissjoni 
tkun iddeċidiet li dawn jiżguraw livell 
adegwat ta’ protezzjoni fis-sens tal-
Artikolu 41(3).

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Emenda b’konnessjoni mal-emenda fil-paragrafu ta’ qabel.

Emenda 2537
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 45a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45a
Il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, mhux 
aktar tard minn erba’ snin wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 91(1), (id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament) 
rapport dwar l-applikazzjoni tal-
Artikoli 40 sa 45 kull sentejn. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni tista' titlob 
informazzjoni mill-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni; din l-
informazzjoni għandha tingħata fil-pront. 
Ir-rapporti jkunu pubblikati.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Konsisteni mal-obbligi l-oħra ta’ rappurtar.

Emenda 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 45a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45a
Kooperazzjoni tista’ tiġi pprovduta jekk:
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(a) l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi 
terzi għandhom setgħat għall-protezzjoni 
tad-dejta personali u fil-kuntest ta’ 
materjali li l-għarfien dwarhom ikun 
konformi mal-leġiżlazzjoni attwali;
(b) ikun hemm arranġamenti tax-xogħol 
fuq il-bażi ta’ reċiproċità miftiehma bejn 
l-awtoritajiet kompetenti konċernati;
(c) it-trasferiment ta’ dejta personali lejn 
pajjiż terz tkun konformi mal-Kapitolu V 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 2539
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 45a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45 a
Rapport tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, 
f'intervalli regolari, li jibdew erba’ snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 91, 
paragrafu 1, jew aktar tard, [data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament], 
rapport dwar l-applikazzjoni ta’ Artikoli 
40 sa 45. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni titlob informazzjoni lill-
Istati Membri, ir-regolaturi u l-Kumitat 
tal-Konvenzjoni Nru 108 tal-Kunsill 
Ewropew, li hija pprovduta mingħajr 
dewmien bla bżonn. Ir-rapport huwa 
ppubblikat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi żieda mal-emenda 263 tar-rapporteur.
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Emenda 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 45b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45b
L-arranġamenti tax-xogħol imsemmija 
fil-paragrafu 3 punt (d) għandhom 
jiżguraw li:
(a) tingħata ġustifikazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti tal-iskop tat-talba 
għall-kooperazzjoni;
(b) il-persuni impjegati jew li kienu 
impjegati qabel mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-pajjiż terz li jirċievu 
informazzjoni ikunu suġġetti għall-
obbligu tas-segretezza professjonali;
(c) l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż terz 
ikunu jistgħu jużaw ir-riżultati tal-
kooperazzjoni biss għall-eżerċizzju tal-
funzjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-
dejta personali;
(d) f’każ li l-awtorità kompetenti tal-pajjiż 
terz ikollha l-għan li tagħti lil pajjiż terz l-
informazzjoni riċevuta fil-qasam tal-
kooperazzjoni, għandha tikseb il-kunsens 
minn qabel, speċifiku u bil-miktub tal-
awtorità li pprovdiet l-informazzjoni, ħlief 
jekk it-trasferiment ikun meħtieġ mil-liġi 
nazzjonali tagħha jew ordnat minn 
awtorità ġudizzjarja u jikkostitwixxi 
miżura neċessarja biex tissalvagwardja l-
interessi pubbliċi importanti relatati ma’:
(i) il-prevenzjoni, l-investigazzjoni jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali;
(ii) is-superviżjoni, l-ispezzjoni jew il-
funzjoni regolatorja marbuta, kif ukoll 
okkażjonalment, bl-eżerċizzju tal-awtorità 
uffiċjali fl-iskop tal-ftehim.
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F’dak il-każ, l-awtorità li pprovdiet l-
informazzjoni għandha tiġi informata 
minn qabel.
(e) jiġu adottati miżuri ta’ sigurtà, tekniċi 
u organizzattivi, adegwati għall-
protezzjoni tad-dejta personali kontra 
qerda, aċċidentali jew illegali, telf 
aċċidentali, kontra t-tibdil, tixrid jew 
aċċess mhux awtorizzati u kontra kull 
forma illegali oħra ta’ pproċessar;
(f) it-talba għal kooperazzjoni tal-awtorità 
kompetenti tal-pajjiż terz għandha tiġi 
rrifjutata meta:
(i) taffettwa b’mod ħażin lis-sovranità, is-
sigurtà jew l-ordni pubblika tal-Komunità 
jew tal-Istat Membru li ssirlu t-talba; jew
(ii) fejn ikunu diġà nbdew proċeduri 
ġudizzjarji fir-rigward tal-istess azzjonijiet 
u kontra l-istess persuni quddiem l-
awtoritajiet tal-Istat Membru rikjest.

Or. es

Emenda 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 45c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45c
L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-arranġamenti tax-
xogħol imsemmija fil-paragrafi 3 u 4.

Or. es

Emenda 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta għal regolament
Artikolu 45d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45d
Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
xierqa sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, 
meta l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li 
dawn jiżguraw livell adegwat ta’ 
protezzjoni fis-sens tal-Artikolu 41(3).

Or. es

Emenda 2543
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li
awtorità pubblika waħda jew aktar ikunu
responsabbli għas-sorveljanza tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
għall-kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
konsistenti tagħha madwar l-Unjoni, bil-
għan li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom 
u sabiex jiġi ffaċilitat il-fluss liberu ta’ 
dejta personali fl-Unjoni. Għal dawn l-
għanijiet, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-
Kummissjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi 
awtorità ta’ superviżjoni pubblika ewlenija
responsabbli għas-sorveljanza tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
għall-kontribuzzjoni għall-applikazzjoni 
konsistenti tagħha madwar l-Unjoni, bil-
għan li jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali ta’ persuni fiżiċi fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom 
u sabiex jiġi ffaċilitat il-fluss liberu ta’ 
dejta personali fl-Unjoni. Għal dawn l-
għanijiet, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom jikkooperaw bejniethom u mal-
Kummissjoni.

Or. en



AM\929519MT.doc 117/153 PE506.169v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2544
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tissanzjona reati 
amministrattivi. Awtoritajiet ta’ 
superviżjoni jistgħu joħorġu sanzjonijiet 
għall-kontrolluri jew il-proċessuri biss li 
jkollhom l-istabbiliment ewlieni tagħhom 
fi ħdan l-istess Stat Membru jew, 
f’koordinazzjoni mal-Artikoli 56 u 57 jekk 
l-awtorità ta’ superviżjoni tonqos milli 
tieħu azzjoni.

Or. en

Emenda 2545
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
taġixxi b’indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju 
tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha.

1. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
taġixxi b’indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju 
tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha, 
minkejja arranġamenti kooperattivi u ta’ 
konsistenza marbuta mal-Kapitolu VII.

Or. en
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Emenda 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
taġixxi b’indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju 
tal-funzjonijiet mogħtija lilha u tas-setgħat 
fdati lilha.

1. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni
għandhom jaġixxu b’indipendenza sħiħa 
fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet mogħtija
lilhom u tas-setgħat fdati lilhom.

Or. es

Emenda 2547
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
taġixxi b’indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju 
tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha.

1. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
taġixxi b’indipendenza sħiħa fl-eżerċizzju 
tad-dmirijiet u s-setgħat fdati lilha, 
minkejja arranġamenti kooperattivi u ta’ 
konsistenza marbuta mal-Kapitolu VII ta’ 
dan ir-Regolament u fil-limiti legali u 
amministrattivi tal-istess Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda parzjalment mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom, fil-qadi ta’ dmirijiethom, la 
jfittxu li jieħdu u lanqas jieħdu
struzzjonijiet mingħand xi ħadd.

2. Il-membri tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandhom, fil-qadi ta’ 
dmirijiethom, la jfittxu li jieħdu u lanqas 
jieħdu istruzzjonijiet mingħand xi ħadd.

Or. es

Emenda 2549
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom, fil-qadi ta’ dmirijiethom, la 
jfittxu li jieħdu u lanqas jieħdu 
struzzjonijiet mingħand xi ħadd.

2. Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom, fil-qadi ta’ dmirijiethom, la 
jfittxu li jieħdu u lanqas jieħdu 
struzzjonijiet mingħand xi ħadd, u jżommu 
indipendenza u imparzjalità sħiħa.

Or. en

Emenda 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom iżomu lura minn xi azzjoni 
inkompatibbli mad-dmirijiet tagħhom u ma 
għandhomx, matul it-terminu tal-ħatra 
tagħhom, jagħmlu xi xogħol inkompatibbli 
ieħor, sew jekk bi qligħ sew jekk le.

3. Il-membri tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandhom iżomu lura minn xi 
azzjoni inkompatibbli mad-dmirijiet 
tagħhom u ma għandhomx, matul it-
terminu tal-ħatra tagħhom, jagħmlu xi 
xogħol inkompatibbli ieħor, sew jekk bi 
qligħ sew jekk le.
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Or. es

Emenda 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni 
għandhom, wara li jispiċċa t-terminu tal-
ħatra tagħhom, jikkomportaw ruħhom 
b’integrità u diskrezzjoni fir-rigward tal-
aċċettazzjoni ta’ ħatriet u benefiċċji.

4. Il-membri tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandhom, wara li jispiċċa t-
terminu tal-ħatra tagħhom, jikkomportaw 
ruħhom b’integrità u diskrezzjoni fir-
rigward tal-aċċettazzjoni ta’ ħatriet u 
benefiċċji.

Or. es

Emenda 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta’ superviżjoni tiġi pprovduta
riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji 
adegwati, bini u infrastruttura neċessarja 
għat-twettiq effettiv tad-dmirijiet u s-
setgħat tagħha, inklużi dawk li jridu 
jitwettqu fil-kuntest tal-assistenza 
reċiproka, kooperazzjoni u parteċipazzjoni 
fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta.

5. Kull Stat Membru għandu jassigura, 
b’konformità mad-distribuzzjoni tas-
setgħat interna tiegħu, li l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni jiġu pprovduti riżorsi umani, 
tekniċi u finanzjarji adegwati, bini u 
infrastruttura neċessarja għat-twettiq 
effettiv tad-dmirijiet u s-setgħat tagħhom, 
inklużi dawk li jridu jitwettqu fil-kuntest 
tal-assistenza reċiproka, kooperazzjoni u 
parteċipazzjoni fil-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

Or. es
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Emenda 2553
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta’ superviżjoni tiġi pprovduta 
riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji 
adegwati, bini u infrastruttura neċessarja 
għat-twettiq effettiv tad-dmirijiet u s-
setgħat tagħha, inklużi dawk li jridu 
jitwettqu fil-kuntest tal-assistenza 
reċiproka, kooperazzjoni u parteċipazzjoni 
fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta.

5. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta’ superviżjoni tiġi pprovduta 
riżorsi umani, tekniċi u finanzjarji 
adegwati, bini u infrastruttura neċessarja 
għat-twettiq effettiv tad-dmirijiet u s-
setgħat tagħha, inklużi dawk li jridu 
jitwettqu fil-kuntest tal-assistenza 
reċiproka, kooperazzjoni u parteċipazzjoni 
fil-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
jingħataw mill-inqas membru wieħed għal 
kull 200 000 ċittadin jew 100 membru, 
liema minnhom ikun l-anqas. Mill-inqas 
wieħed minn kull ħames membri għandu 
jkollu kwalifika legali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-livell ta’ protezzjoni tad-dejta huwa differenti ħafna f’kull Stat Membru mhux biss 
minħabba l-liġijiet nazzjonali differenti, iżda wkoll minħabba r-riżorsi, il-kapaċitajiet u l-
kontrolluri tal-protezzjoni tad-dejta personali jew nazzjonali differenti ħafna. Il-proposta 
attwali qed tuża l-linji gwida vagi ħafna ta’ direttiva antika li dehru li huma ineffettivi. L-
emenda tiggarantixxi standards minimi li għandhom iwasslu għal proċeduri aktar mgħaġġla 
u ta’ kwalità ogħla.

Emenda 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull Stat Membru għandu jassigura li l-
awtorità ta’ superviżjoni jrid ikollha l-

6. Kull Stat Membru għandu jassigura, 
b’konformità mad-distribuzzjoni tas-
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persunal tagħha stess li għandu jinħatar 
minn u soġġett għad-diskrezzjoni tal-kap 
tal-awtorità ta’ superviżjoni.

setgħat interna tiegħu, li l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni jrid ikollhom il-persunal 
tagħhom stess li għandu jinħatar minn u 
soġġett għad-diskrezzjoni tal-kap tal-
awtorità ta’ superviżjoni.

Or. es

Emenda 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li
l-awtorità ta’ superviżjoni tkun soġġetta
għal kontroll finanzjarju, mingħajr ma 
jaffettwa l-indipendenza tagħha. L-Istati 
Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità
ta’ superviżjoni jkollha baġits annwali 
separati. Il-baġits għandhom jiġu 
ppubblikati.

7. L-Istati Membri għandhom jassiguraw, 
b’konformità mad-distribuzzjoni tas-
setgħat interna tagħhom, li l-awtoritajiet
ta’ superviżjoni jkunu soġġetti għal 
kontroll finanzjarju, mingħajr ma jaffettwa 
l-indipendenza tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom jassiguraw, b’konformità mad-
distribuzzjoni tas-setgħat interna 
tagħhom, li l-awtoritajiet ta’ superviżjoni
jkollhom baġits annwali separati. Il-baġits 
għandhom jiġu ppubblikati.

Or. es

Emenda 2556
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew– wara 
konsultazzjoni mal-parlament – mill-
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gvern tal-Istat Membru kkonċernat, dejjem 
jassiguraw li l-influwenza politika tkun 
mill-inqas possibbli; l-kwalifiki meħtieġa, 
in-nuqqas ta’ kunflitti ta’ interess u l-
pożizzjonijiet tal-membri għandhom 
ikunu regolati wkoll.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Konsistenti mal-Premessa 95.

Emenda 2557
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 2558
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern
wara konsultazzjoni mal-parlament, jew 
mill-ogħla awtorità ġudizzjarja tal-Istat 
Membru kkonċernat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-inqas fi Stat Membru wieħed, il-membri tal-kummissjoni għall-protezzjoni tad-dejta 
jinħatru mill-Qorti Suprema.

Emenda 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità jew tal-awtoritajiet
ta’ superviżjoni jridu jinħatru mill-
parlamenti jew mill-organi tal-gvern.

Or. es

Emenda 2560
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament jew mill-gvern tal-
Istat Membru kkonċernat.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-membri tal-awtorità ta’ superviżjoni jridu 
jinħatru mill-parlament tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-funzjonijiet tal-membri għandhom 
jintemmu mal-iskadenza tat-terminu tal-
ħatra jew fl-eventwalità ta’ riżenja jew 
irtirar obbligatorju skont il-paragrafu 5.

3. Il-funzjonijiet tal-membri għandhom 
jintemmu mal-iskadenza tat-terminu tal-
ħatra jew fl-eventwalità ta’ inkapaċità 
mhux prevista fil-kariga tiegħu, 
inkompatibilità, riżenja, tneħħija, 
kundanna finali għal reat b’intenzjoni,
jew irtirar obbligatorju.

Or. es

Emenda 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Membru jista’ jitkeċċa jew jitneħħielu 
d-dritt għal pensjoni jew benefiċċji oħrajn 
flokha mill-qorti nazzjonali kompetenti, 
jekk il-membru ma jissodisfax aktar il-
kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-
dmirijiet jew ikun ħati ta’ mġiba ħażina 
serja.

4. Membru jista’ jitneħħa jew jitkeċċa
mill-organu li ħatru, jekk il-membru ma 
jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet jew 
ikun ħati ta’ nuqqas ta’ twettiq serju tal-
obbligi tiegħu relatati mal-kariga.

Or. es

Emenda 2563
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Membru jista’ jitkeċċa jew jitneħħielu 
d-dritt għal pensjoni jew benefiċċji oħrajn 
flokha mill-qorti nazzjonali kompetenti,
jekk il-membru ma jissodisfax aktar il-

4. Membru jista’ jitkeċċa jekk ma 
jissodisfax aktar il-kundizzjonijiet 
meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu 
bħala membru tal-awtorità ta’
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kundizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-
dmirijiet jew ikun ħati ta’ mġiba ħażina 
serja.

superviżjoni.

Or. en

Emenda 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twaqqif u l-istatus tal-awtorità ta’ 
superviżjoni;

(a) it-twaqqif u l-istatus tal-awtorità jew 
awtoritajiet ta’ superviżjoni;

Or. es

Emenda 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kwalifiki, l-esperjenza u l-ħiliet 
meħtieġa sabiex jeżerċitaw id-dmirijiet tal-
membri tal-awtorità ta’ superviżjoni;

(b) il-kwalifiki, l-esperjenza u l-ħiliet 
meħtieġa sabiex jeżerċitaw id-dmirijiet tal-
membri tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni;

Or. es

Emenda 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tal-
membri tal-awtorità ta’ superviżjoni, kif 
ukoll ir-regoli dwar l-azzjonijiet jew 
impjiegi inkompatibbli mad-dmirijiet tal-
uffiċċju;

(c) ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tal-
membri tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni, 
kif ukoll ir-regoli dwar l-azzjonijiet jew 
impjiegi inkompatibbli mad-dmirijiet tal-
uffiċċju;

Or. es

Emenda 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tul tal-mandat tal-membri tal-
awtorità ta’ superviżjoni li ma għandux 
ikun inqas minn erba’ snin, ħlief għall-
ewwel ħatra wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir- Regolament, li parti minnha jista’ jseħħ 
għal perjodu iqsar fejn dan ikun neċessarju 
għall-ħarsien tal-indipendenza tal-awtorità
ta’ superviżjoni permezz ta’ proċedura ta’ 
ħatra mqassma;

(d) it-tul tal-mandat tal-membri tal-
awtoritajiet ta’ superviżjoni li ma għandux 
ikun inqas minn erba’ snin, ħlief għall-
ewwel ħatra wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir- Regolament, li parti minnha jista’ jseħħ 
għal perjodu iqsar fejn dan ikun neċessarju 
għall-ħarsien tal-indipendenza tal-
awtoritajiet ta’ superviżjoni permezz ta’ 
proċedura ta’ ħatra mqassma;

Or. es

Emenda 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk il-membri tal-awtorità ta’ 
superviżjoni għandhomx ikunu eliġibbli 
għal ħatra mill-ġdid;

(e) jekk il-membri tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandhomx ikunu eliġibbli 
għal ħatra mill-ġdid;



PE506.169v02-00 128/153 AM\929519MT.doc

MT

Or. es

Emenda 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ir-Regolamenti u l-kundizzjonijiet 
komuni li jirregolaw id-dmirijiet tal-
membri u tal-persunal tal-awtorità ta’ 
superviżjoni;

(f) ir-Regolamenti u l-kundizzjonijiet 
komuni li jirregolaw id-dmirijiet tal-
membri u tal-persunal tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni;

Or. es

Emenda 2570
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sakemm jeżistu korpi ta’ superviżjoni 
professjonali kompetenti għall-persuni 
suġġetti għal privileġġ legali professjonali 
jew segretezza professjonali fil-ħin tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
dawn il-korpi jistgħu jistabbilixxu l-
awtorità ta’ superviżjoni fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta minn dawk li 
fuqhom huma jeżerċitaw superviżjoni 
professjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom japplikaw regoli differenti għal persuni suġġetti għal privileġġ legali 
professjonali, għas-segretezza professjonali regolata mill-Istat, għal obbligu statutorju ta’ 
segretezza fl-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu jew kull obbligu simili biex ma tiġix żvelata d-
dejta personali.
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Emenda 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sakemm jeżistu korpi ta’ superviżjoni 
professjonali kompetenti għall-persuni 
suġġetti għal privileġġ legali professjonali 
jew segretezza professjonali fil-ħin tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
dawn il-korpi jistgħu jistabbilixxu l-
awtorità ta’ superviżjoni fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta minn dawk li 
fuqhom huma jeżerċitaw superviżjoni 
professjonali.

Or. en

Emenda 2572
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a
Ir-regoli u l-proċeduri li taħthom l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni jeżerċitaw id-
dmirijiet u s-setgħat tagħhom fir-rigward 
ta’ suġġetti tad-dejta, kontrolluri u 
proċessuri għandhom ikunu konformi 
mal-Artikolu 6 tal-KEDB.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa bosta Stati Membri ma għandhomx proċeduri bil-miktub jew dokumentati biżżejjed. 
Xi Stati Membri għandhom proċeduri fis-seħħ li potenzjalment jiksru l-Artikolu 6 tal-KEDB 
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(“il-proċess imparzjali”). Dan jipproduċi inċertezza legali u jippermetti li jsiru deċiżjonijiet
arbitrarji li potenzjalment jagħmlu l-ħsara lis-suġġetti tad-dejta, lill-kontrolluri u l-
proċessuri. Korpi speċjalment indipendenti, li mhumiex politikament responsabbli, huma 
ġeneralment suġġetti għal regoli proċedurali stretti.

Emenda 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a
Suġerviżjoni professjonali ta’ persuni 

suġġetti għal obbligu ta’ segretezza 
professjonali

Safejn, meta dan ir-regolament jidħol fis-
seħħ, jeżistu entitajiet li huma 
responsabbli għas-superviżjoni 
professjonali ta’ persuni suġġetti għal 
obbligu ta’ segretezza professjonali, dawn 
jistgħu jistabbilixxu l-awtorità ta’ 
superviżjoni.

Or. en

Emenda 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ 
superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, għal dmir ta’ segretezza 
professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu 
biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 

Il-membri u l-persunal tal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, għal dmir ta’ segretezza 
professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu 
biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 



AM\929519MT.doc 131/153 PE506.169v02-00

MT

uffiċjali tagħhom. uffiċjali tagħhom.

Or. es

Emenda 2575
Frank Engel

Proposta għal regolament
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ 
superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, għal dmir ta’ segretezza 
professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu 
biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 
uffiċjali tagħhom.

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ 
superviżjoni għandhom ikunu obbligati, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, bl-obbligu ta’ segretezza 
professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali, f’konformità 
mal-leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali, li 
jsiru jafu biha fil-kors tal-eżerċizzju
tagħhom tad-dmirijiet uffiċjali tagħhom.

Or. en

Emenda 2576
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ 
superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, għal dmir ta’ segretezza 
professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu 
biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 
uffiċjali tagħhom.

Il-membri u l-persunal tal-awtorità ta’ 
superviżjoni għandhom ikunu soġġetti, 
kemm waqt kif ukoll wara t-terminu tal-
ħatra tagħhom, għal dmir ta’ segretezza 
professjonali fir-rigward ta’ kwalunkwe 
informazzjoni kunfidenzjali li jsiru jafu 
biha fil-kors tal-eżerċizzju tad-dmirijiet 
uffiċjali tagħhom, filwaqt li jwettqu d-
dmirijiet tagħhom b’indipendenza u 
trasparenza kif imniżżel fir-Regolament.
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Or. en

Emenda 2577
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull persuna li tinforma lill-awtorità ta’ 
superviżjoni dwar il-fatti relatati mal-
ipproċessar ta’ dejta personali hija eżenti 
mill-obbligi potenzjali  ta’ segretezza 
professjonali; din il-persuna hija protetta 
kontra l-prosekuzzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sigriet professjonali m'għandux jipprevjeni dawn il-persuni f'kuntatt mal-ipproċessar ta’ 
dejta personali li jiżvelaw il-każijiet ta’ kondotta ħażina lill-awtoritajiet ta’ sorveljanza 
rigward l-ipproċessar tad-dejta u għandhom jigu mħarsa kontra kull persekuzzjoni possibbli.

Emenda 2578
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
teżerċita, fit-territorju tal-Istat Membru 
tagħha stess, is-setgħat mogħtija lilha skont 
dan ir-Regolament.

1. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
teżerċita, fit-territorju tal-Istat Membru 
tagħha stess, is-setgħat mogħtija lilha skont 
dan ir-Regolament. L-ipproċessar ta’ dejta 
minn awtorità pubblika huwa kkontrollat 
biss mill-awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat 
Membru.

Or. en
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Emenda 2579
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tal-istabbiliment ewlieni tal-
kontrollur jew il-proċessur għandha tkun 
kompetenti għas-sorveljanza tal-
attivitajiet ta’ pproċessar tal-kontrollur 
jew tal-proċessur fl-Istati Membri kollha, 
mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII ta’ dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 2580
Frank Engel

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tal--istabbiliment ewlieni tal-
kontrollur jew il-proċessur għandha tkun 
kompetenti għas-sorveljanza tal-attivitajiet 
ta’ pproċessar tal-kontrollur jew tal-
proċessur fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun ħatar stabbiliment ewlieni 
skont l-Artikolu 22a, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tal-istabbiliment ewlieni tal-
kontrollur jew il-proċessur għandha tkun
unikament kompetenti għas-sorveljanza 
tal-attivitajiet kollha ta’ pproċessar tal-
kontrollur jew tal-proċessur fl-Istati 
Membri kollha, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII ta’ 
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Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament. dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tal--istabbiliment ewlieni tal-
kontrollur jew il-proċessur għandha tkun 
kompetenti għas-sorveljanza tal-
attivitajiet ta’ pproċessar tal-kontrollur 
jew tal-proċessur fl-Istati Membri kollha, 
mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijet 
tal-Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

2. Meta r-Regolament japplika bis-saħħa 
tal-Artikolu 3(1), l-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti għandha tkun l-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
jew fit-territorju fejn l-istabbiliment
ewlieni tal-kontrollur jew il-proċessur
suġġett għar-Regolament huwa stabbilit. 
It-tilwim għandu jiġi deċiż skont il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit fl-
Artikolu 58, u dan mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni 
tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni 
tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
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il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, ħlief fir-rigward 
tad-deċiżjonijiet bi tweġiba għall-ilmenti 
msemmija fl-Artikolu 73, li se 
jikkoordinaw l-attivitajiet tal-awtoritajiet 
superviżorji kkonċernati, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 2583
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tal--istabbiliment ewlieni tal-
kontrollur jew il-proċessur għandha tkun 
kompetenti għas-sorveljanza tal-
attivitajiet ta’ pproċessar tal-kontrollur 
jew tal-proċessur fl-Istati Membri kollha, 
mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijet 
tal-Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

2. Meta r-Regolament japplika bis-saħħa 
tal-Artikolu 3(1), l-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti għandha tkun l-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
jew fit-territorju fejn huwa stabbilit l-
istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew il-
proċessur suġġett għar-Regolament. It-
tilwim għandu jiġi deċiż skont il-
mekkaniżmu ta’ konsistenza stabbilit fl-
Artikolu 58, u dan mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII ta’ 
dan ir-Regolament. Din id-dispożizzjoni 
tapplika wkoll għal entitajiet legali ta’ 
grupp ta’ impriżi, fejn dawn l-impriżi 
jinsabu f’iżjed minn Stat Membru wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda parzjalment mill-opinjoni tal-ITRE.
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Emenda 2584
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni 
tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni 
tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, ħlief fir-rigward 
tad-deċiżjonijiet bi tweġiba għall-ilmenti 
msemmija fl-Artikolu 73, li se 
jikkoordinaw l-attivitajiet tal-awtoritajiet 
superviżorji kkonċernati, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hu propost mekkaniżmu ta’ teħid tad-deċiżjonijiet min-naħa tal-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
fil-kwistjonijiet kollha li joħorġu mill-ilmenti taċ-ċittadini tal-Istat Membru tagħhom. Skont il-
każ, wieħed jista’ juża azzjoni koordinata minn awtorità prinċipali li l-inugwaljanzi tagħha 
jissolvew fil-Kunsill Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Dan kollu biex jiffaċilita l-
applikazzjoni prattika tas-sistema meta tibda għall-ilmenti tas-suġġett tad-dejta.

Emenda 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
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stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni
tal--istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni
tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur 
fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament. Id-
dispożizzjonijiet mill-leġiżlazzjoni tax-
xogħol u l-ftehimiet kollettivi jibqgħu 
mhux affettwati.

Or. en

Emenda 2586
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni
tal-istabbiliment ewlieni tal-kontrollur jew 
il-proċessur għandha tkun kompetenti 
għas-sorveljanza tal-attivitajiet ta’ 
pproċessar tal-kontrollur jew tal-proċessur
fl-Istati Membri kollha, mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-
Kapitolu VII ta’ dan ir-Regolament.

2. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
iseħħ fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ 
stabbiliment ta’ kontrollur jew ta’ 
proċessur fl-Unjoni, u l-kontrollur jew il-
proċessur ikun stabbilit f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tiddeċiedi f’konsultazzjoni mal-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta dwar liema awtorità għandha 
tissorvelja l-attivitajiet ta’ pproċessar tal-
kontrolluri jew tal-proċessuri tad-dejta fl-
Istati Membri kollha, mingħajr preġudizzju 
għad-dispożizzjonijet tal-Kapitolu VII ta’ 
dan ir-Regolament.. 

Or. en



PE506.169v02-00 138/153 AM\929519MT.doc

MT

Emenda 2587
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu għandu japplika biss jekk 
u meta l-ipproċessar tad-dejta personali 
fl-Istati Membri hija uniformi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi ċċarat li l-kompetenza li toħroġ mill-Artikolu 51 tapplika biss fir-
rigward tal-ipproċessar uniformi tad-dejta.

Emenda 2588
Frank Engel

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 3(2) u fejn il-kontrollur ikun 
ħatar rappreżentant fil-Unjoni skont l-
Artikolu 25, l-awtorità ta’ superviżjoni tal-
istabbiliment tar-rappreżentant għandha 
tkun unikament kompetenti għas-
superviżjoni, fl-Istati Membri kollha, ta’ 
kull attività  ta’ pproċessar li jitwettqu 
minn jew f’isem dak il-kontrollur.

Or. en

Emenda 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta r-Regolament japplika bis-saħħa 
tal-Artikolu 3(2), l-awtorità ta' 
superviżjoni kompetenti għandha tkun l-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
jew it-territorju fejn il-kontrollur ikun 
ħatar rappreżentant fl-Unjoni skont l-
Artikolu 25.

Or. en

Emenda 2590
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta r-Regolament japplika bis-saħħa 
tal-Artikolu 3(2), l-awtorità ta' 
superviżjoni kompetenti għandha tkun l-
awtorità ta’ superviżjoni tal-Istat Membru 
jew it-territorju fejn il-kontrollur ikun 
ħatar rappreżentant fl-Unjoni skont l-
Artikolu 25.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Meta r-Regolament japplika għal 
diversi kontrolluri u/jew proċessuri fl-
istess grupp ta’ impriżi bis-saħħa kemm 
tal-Artikolu 3(1) u (2), awtorità ta’ 
superviżjoni waħda biss għandha tkun 
kompetenti u dan għandu jkun deċiż 
skont l-Artikolu 51(2).

Or. en

Emenda 2592
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fejn ir-Regolament japplika għal 
bosta kontrolluri jew/u proċessuri fl-istess 
grupp ta’ impriżi skont l-Artikolu 3(1) u 
(2), awtorità ta’ superviżjoni waħda biss 
għandha tkun kompetenti u għandha tiġi 
stabbilita skont l-Artikolu 51(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2593
Kinga Gál

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-

imħassar
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operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

Or. hu

Emenda 2594
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet  li huma assenjati lill-qrati 
għall-eżekuzzjoni indipendenti. Dan 
japplika ukoll sakemm l-ipproċessar jiġi 
assenjat, approvat jew iddikjarat 
ammissibbli fl-indipendenza ġudizzjarja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deroga li toħroġ mill-Artikolu 51(3) għandha tikkunsidra l-indipendenza ġudizzjarja. Għal 
din ir-raġuni, hija għandha tapplika kull fejn il-qrati joperaw b’mod oġġettivament 
indipendenti. Dan mhuwiex minnu biss fil-qasam prinċipali tal-attività ġudizzjarja, iżda wkoll 
fl-oqsma fejn il-qrati kienu diġà mogħtija l-kompetenza li jaġixxu b’mod indipendenti.

Emenda 2595
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’ tkun 
kompetenti li tissorvelja l-operazzjonijiet 
ta’ pproċessar ta’ qrati li jaġixxu fil-
kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-Konvenzjoni Nru 108 u l-Protokoll Addizzjonali tagħha fir-rigward tar-rekwiżit ta’ 
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superviżjoni indipendenti, l-awtoritajiet ta’ superviżjoni jistgħu ikunu kompetenti biex 
jissorveljaw l-operazzjonijiet ta’ pproċessar tal-qrati. Barra minn hekk, jekk l-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni ma jitħallewx jagħmlu dan, ikunu qed imorru kontra t-tradizzjoni ta’ bosta Stati 
Membri fejn l-attivitajiet tal-qorti, b’xi tibdil, huma suġġetti għal superviżjoni indipendenti.

Emenda 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom u 
ma għandhiex tkun kompetenti li 
tissorvelja l-operazzjonijiet ta’ pproċessar 
ta’ kontrolluri marbuta bl-obbligi tas-
segretezza professjonali.

Or. en

Emenda 2597
Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom
jew ta’ nutara li jaġixxu fil-kapaċità 
uffiċjali tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kif indikat hawn fuq fil-Premessa 99, l-indipendenza tal-imħallef testendi għall-qasam tal-
ġustizzja preventiva. Bosta Stati Membri trasferixxew parti mill-kompetenzi tal-ġustizzja 
preventiva mill-imħallfin għan-nutara bħala detenturi indipendenti ta’ awtorità uffiċjali. 
Konsegwentement, l-ipproċessar ta’ dejta personali min-nutara fil-kapaċità tagħhom bħala 
detenturi ta’ awtorità uffiċjali għandu wkoll jiġi eżentat mill-kompetenza tal-awtorità ta’ 
superviżjoni sabiex tiġi mħarsa l-indipendenza tan-nutar.

Emenda 2598
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar ta’ qrati li 
jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tkun kompetenti li tissorvelja l-
operazzjonijiet ta’ pproċessar:

(a)  minn imħallef; jew
(b) minn persuna li taġixxi fuq l-
istruzzjonijiet jew f’isem ta’ mħallef; jew
(c) għall-iskop tal-eżerċitzzju ta’ 
funzjonijiet ġudizzjarji inklużi funzjonijiet 
ta’ ħatra, dixxiplina, amministrazzjoni 
jew tmexxija tal-imħallfin.

Or. en

Emenda 2599
Frank Engel

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Suġġett għall-paragrafu 5, kull 
awtorità ta’ superviżjoni għandha tirċievi 
u tibgħat lill-awtorità ta’ superviżjoni 
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kompetenti kif definit fil-paragrafu 2 kull 
talba mibgħuta lilha minn suġġett tad-
dejta residenti ta’ dak l-Istat Membru u li 
l-dejta dwaru tiġi pproċessata jew li 
x’aktarx tiġi pproċessata minn kontrollur 
jew proċessur stabbilit fi Stat Membru 
ieħor. L-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti għandha tinforma u 
tikkoopera mal-awtorità ta’ superviżjoni 
tas-suġġett tad-dejta skont l-Artikolu 55.

Or. en

Emenda 2600
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tissorvelja u tassigura l-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Emenda 2601
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta, jew minn 
assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dak is-
suġġett u li għandha mandat xieraq 
mingħandhom skont l-Artikolu 73,
tinvestiga, safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u 
tinforma lis-suġġett tad-dejta jew lill-
assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-

(b) tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta, tinvestiga, 
safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u tinforma 
lis-suġġett tad-dejta jew lill-assoċjazzjoni 
dwar il-progress u l-eżitu tal-ilment fi 
żmien raġonevoli, b’mod partikolari jekk 
tkun meħtieġa aktar investigazzjoni jew 
koordinazzjoni ma’ xi awtorità ta’ 
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ilment fi żmien raġonevoli, b’mod 
partikolari jekk tkun meħtieġa aktar 
investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’ xi 
awtorità ta’ superviżjoni oħra;

superviżjoni oħra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tad-dejta huwa dritt fundamentali personali u ma jistax jiġi trasferit.

Emenda 2602
Judith Sargentini

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ 
lment jew fuq talba ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett 
tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-
dejta jkun indirizza lment lil din l-awtorità 
ta’ superviżjoni, dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ 
lment jew ta’ informazzjoni speċifika u 
dokumentata rċevuta li tallega 
ipproċessar illegali jew fuq talba ta’ 
awtorità ta’ superviżjoni oħra, u tinforma 
lis-suġġett tad-dejta kkonċernat, jekk is-
suġġett tad-dejta jkun indirizza lment lil 
din l-awtorità ta’ superviżjoni, dwar l-eżitu 
tal-investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħti espliċitament mandati lill-korpi ta’ superviżjoni biex iwettqu investigazzjonijiet fuq il-
bażi ta’ rapporti mill-iżvelaturi (minflok ilmenti mis-suġġetti tad-dejta).

Emenda 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) twettaq investigazzjonijiet fuq inizjattiva 
tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ lment jew 
fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, 
u tinforma lis-suġġett tad-dejta kkonċernat, 
jekk is-suġġett tad-dejta jkun indirizza 
lment lil din l-awtorità ta’ superviżjoni, 
dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet fi żmien 
raġonevoli;

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ 
lment jew fuq talba ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni oħra jew permezz ta’ rapport 
tal-pulizija, u tinforma lis-suġġett tad-dejta 
kkonċernat, jekk is-suġġett tad-dejta jkun 
indirizza lment lil din l-awtorità ta’ 
superviżjoni, dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

Or. es

Emenda 2604
Carmen Romero López

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) twettaq investigazzjonijiet fuq inizjattiva 
tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ lment jew 
fuq talba ta’ awtorità ta’ superviżjoni oħra, 
u tinforma lis-suġġett tad-dejta kkonċernat, 
jekk is-suġġett tad-dejta jkun indirizza 
lment lil din l-awtorità ta’ superviżjoni, 
dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet fi żmien 
raġonevoli;

(d) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ 
lment, jew minn informazzjoni li 
tiddenunzja l-ipproċessar illegali ta’ dejta 
personali jew fuq talba ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett 
tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-
dejta jkun indirizza lment lil din l-awtorità 
ta’ superviżjoni, dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hu speċifikat, fost id-drittijiet tal-awtorità ta’ superviżjoni, l-investigazzjoni ta’ natura ta’ 
denunzja minn rapportar, minbarra l-ilmenti tas-suġġetti tad-dejta.

Emenda 2605
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR
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Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiġi ikkonsultata minn istituzzjonijiet u 
korpi tal-Istat Membru dwar miżuri 
leġiżlattivi u amministrattivi relatati mal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali;

(f) tiġi ikkonsultata minn istituzzjonijiet u 
korpi tal-Istat Membru dwar miżuri 
leġiżlattivi u amministrattivi dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali;

Or. en

Emenda 2606
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tiddeċied f’liema każijiet jeħtieġ li 
titwettaq Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-
Privatezza msemmija fl-Artikolu 33, 
b’mod partikolari meta tiġi kkonsultata 
mill-istituzzjonijiet tal-Istati Membri u l-
korpi dwar miżuri leġiżlattivi u 
amministrattivi marbuta mal-protezzjoni 
tad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta 
personali;

Or. en

Emenda 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) iżżomm reġistru pubbliku tan-notifiki 
kollha preċedenti rċevuti mill-kontrolluri 
jew proċessuri tad-dejta fuq attivitajiet ta’ 
proċessar maħsuba skont l-Artikolu 6(1c).

Or. en

Emenda 2608
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) tipprovdi proċessuri u kontrolluri 
għall-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs 
medju b’lista komprensiva tar-
responsabbiltajiet u l-obbligi tagħhom 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs ma għandhomx ir-riżorsi biex jiffamiljarizzaw ruħhom mad-dispożizzjonijiet kollha 
rilevanti tal-leġiżlazzjoni l-ġdida. Sabiex jiġi evitat nuqqas ta’ konformità mhux intenzjonat, l-
Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta (DPA) għandha tipprovdi listi ta’ kontroll tal-
konformità.

Emenda 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) tikkordina l-politiki taċ-ċertifikazzjoni 
fit-territorju rispettiv tagħhom, b’mod 
konformi mad-dispożizzjonijiet tal-
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Artikolu 39.

Or. es

Emenda 2610
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-
salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-
ipproċessar tad-dejta personali. L-
attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-
tfal għandhom jingħataw attenzjoni 
speċifika.

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-
salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-
ipproċessar tad-dejta personali u dwar 
miżuri xierqa għall-protezzjoni personali. 
L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn 
it-tfal għandhom jingħataw attenzjoni 
speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s-sigurtà tad-dejta hija parti essenzjali mill-protezzjoni tad-dejta, huwa raġonevoli li 
din il-parti tiżdied mal-Artikolu.

Emenda 2611
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-
salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-
ipproċessar tad-dejta personali. L-
attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-
tfal għandhom jingħataw attenzjoni 
speċifika.

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-
salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-
ipproċessar tad-dejta personali u dwar 
mezzi xierqa ta’ protezzjoni personali. L-
attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-
tfal għandhom jingħataw attenzjoni 
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speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif issuġġerit minn riżoluzzjoni tal-konferenza tal-Awtoritajiet Ġermaniżi għall-Protezzjoni 
tad-Dejta fl-2012.

Emenda 2612
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull awtorità ta’ superviżjoni 
għandha, flimkien mal-Bord Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta, tippromwovi 
l-kuxjenza għall-kontrolluri u l-proċessuri 
dwar ir-riskji, ir-regoli, is-salvagwardji u 
d-drittijiet fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali. Dan jinkludi reġistru ta’ 
sanzjonijiet u ksur. Ir-reġistru għandu 
jirreġistra kull twissija u kull sanzjoni 
b’mod dettaljat kemm jista’ jkun u r-
riżoluzzjoni tal-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura l-għarfien għall-kontrolluri u l-proċessuri u jiżgura applikazzjoni uniformi fl-UE.

Emenda 2613
Jan Mulder

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità ta’ superviżjoni ma 
għandhiex tiżvela informazzjoni 
pprovduta lilha, fejn dan l-iżvelar jista’ 
jaffettwa b’mod ħażin id-drittijiet u 
libertajiet ta’ oħrajn, inkluż il-kontrollur 
jew il-proċessur. Dan għandu japplika 
b’mod partikolari għal:
(a) informazzjoni relatata mal-interessi 
ekonomiċi u s-sigrieti kummerċjali tal-
kontrollur jew il-proċessur;
(b) il-miżuri tas-sigurtà implimentati 
skont l-Artikolu 30; u 
(c) informazzjoni li l-liġi tal-Unjoni jew 
tal-Istat Membru jkun ħatar bħala 
kunfidenzali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tiżgura li l-informazzjoni żvelata lill-awtorità ta’ superviżjoni tinżamm 
kunfidenzjali.

Emenda 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, 
meta tintalab tagħmel dan, tagħti parir lil 
kwalunkwe suġġett tad-dejta fl-eżerċizzju 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament u, jekk 
ikun xieraq, tikkoopera mal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni fi Stati Membri oħra għal dan 
il-għan.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
għandha, meta tintalab tagħmel dan, tagħti 
parir lil kwalunkwe suġġett tad-dejta fl-
eżerċizzju tad-drittijiet taħt dan ir-
Regolament u, jekk ikun xieraq, tikkoopera 
mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni fi Stati 
Membri oħra għal dan il-għan.

Or. en
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Emenda 2615
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, 
meta tintalab tagħmel dan, tagħti parir lil 
kwalunkwe suġġett tad-dejta fl-eżerċizzju 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament u, jekk 
ikun xieraq, tikkoopera mal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni fi Stati Membri oħra għal dan 
il-għan.

3. L-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti
għandha, meta tintalab tagħmel dan, tagħti 
parir lil kwalunkwe suġġett tad-dejta fl-
eżerċizzju tad-drittijiet taħt dan ir-
Regolament u, jekk ikun xieraq, tikkoopera 
mal-awtoritajiet ta’ superviżjoni fi Stati 
Membri oħra għal dan il-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-opinjoni tal-ITRE.

Emenda 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F’każ li t-talbiet ikunu manifestament 
eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-
natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tista’ titlob tariffa jew ma 
tiħux l-azzjoni mitluba mis-suġġett tad-
dejta. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha 
terfa’ r-responsabbiltà li tipprova n-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

6. F’każ li t-talbiet ikunu manifestament 
eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-
natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tista’ titlob tariffa biex tieħu l-
azzjoni mitluba mis-suġġett tad-dejta. Il-
livell ta’ tali tariffa ma għandux jaqbeż l-
ispejjeż tat-teħid tal-azzjoni mitluba. L-
awtorità ta’ superviżjoni għandha terfa’ r-
responsabbiltà li tipprova n-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en
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Emenda 2617
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F’każ li t-talbiet ikunu manifestament 
eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-
natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tista’ titlob tariffa jew ma 
tiħux l-azzjoni mitluba mis-suġġett tad-
dejta. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha
terfa’ r-responsabbiltà li tipprova n-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

6. F’każ li t-talbiet ikunu manifestament 
eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-
natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ 
superviżjoni tista’ titlob tariffa jew ma 
tiħux l-azzjoni mitluba mis-suġġett tad-
dejta. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha, 
jekk tintalab, tipprova n-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en


