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Emenda 2951
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-
kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV, 
dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u 
l-konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir għal 
għanijiet ta’ ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ 
espressjoni artistika jew letterarja għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali mar-regoli li jirregolaw 
il-libertà tal-espressjoni.

1. Kapitolu II (Prinċipji ġenerali), 
Kapitolu III (Id-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta), Kapitolu IV (Il-kontrollur u l-
proċessur), Kapitolu V (It-trasferiment ta’ 
dejta personali lil pajjiżi terzi u lil 
organizzazzjonijiet internazzjonali),
Kapitolu VI (L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
indipendenti), Kapitolu VII (Il-
Kooperazzjoni u l-konsistenza) kif ukoll l-
Artikoli 73, 74, 76 u 79 tal-Kapitolu VIII 
(Rimedji, responsabbiltajiet u sanzjonijiet) 
ma japplikawx għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali li jsir għal għanijiet ta’ 
ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ espressjoni 
artistika jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni 
tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali mar-regoli li jirregolaw il-libertà 
tal-espressjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Emenda 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-
kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV,
dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u 
l-konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika 
jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-
espressjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mit-
totalitajiet tal-Kapitolu II, Kapitolu III, 
Kapitolu IV, Kapitolu V, Kapitolu VI u 
Kapitolu VII sabiex jirrikonċiljaw id-dritt 
għall-protezzjoni ta’dejta personali bir-
regoli tal-libertà tal-espressjoni bi qbil 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u r-referenza tagħha 
għall-QEDB.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem fil-proposta tal-Kummissjoni jista’ jinftiehem ħażin u jista’ jwassal għall-
interpretazzjoni li jistgħu jiġu limitati biss xi wħud mill-artikoli jew paragrafi tal-kapitoli 
kkonċernati minħabba l-libertà tal-kelma. Il-kliem emendat mhuwiex ambigwu u huwa 
ġudizzjarjament ċar. Barra minn hekk, il-frażi “għal għanijiet ġurnalistiċi jew ta’ espressjoni 
artistika jew letterarja biss” mhix wiesgħa biżżejjed u tista’ tikkawża problemi għas-servizzi 
tal-midja li jimmaniġġjaw dejta kunfidenzjali meħtieġa għall-ħidma ġurnalistika tagħhom 
għalkemm l-ipproċessar innifsu mhuwiex ġurnalistiku.

Emenda 2953
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
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fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika 
jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-
espressjoni.

fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII kull meta 
jkun meħtieġ sabiex jiġi rikonċiljat id-dritt 
tal-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli ta’ governanza tal-libertà tal-
espressjoni bi qbil mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u r-
referenza tagħha għall-QEDB.

Or. en

Emenda 2954
Judith Sargentini

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika 
jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII sabiex 
jirrikonċiljaw id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali mar-regoli ta’ 
governanza tal-libertà tal-espressjoni bi 
qbil mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u r-
referenza tagħha għall-QEDB.
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espressjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Identika għall-Emenda 324 tar-Rapporteur, bid-differenza li ma fihiex il-kliem 'kull meta jkun 
meħtieġ'. Dawn il-kliem jistgħu jiġu (mis) interpretati bħala dgħufija tal-obbligu tal-Istati 
Membri li jipprovdu għal eżenzjonijiet u derogi għal raġunijiet ta’ libertà tal-espressjoni

Emenda 2955
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika 
jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-
espressjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII kull meta 
jkun meħtieġ għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali 
mar-regoli li jirregolaw il-libertà tal-
espressjoni bi qbil mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock



AM\929832MT.doc 7/113 PE506.173v03-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII u d-
dispożizzjonijiet dwar l-ipproċessar dwar 
is-saħħa u l-ipproċessar relatat ma’ 
skopijiet storiċi, statistiċi u xjentifiċi f’dan 
il-Kapitolu kull meta jkun meħtieġ għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konsistenti mal-Artikoli 81 u 83.

Emenda 2957
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 

1. Kapitolu II (Prinċipji ġenerali), 
Kapitolu III (Drittijiet tas-suġġett tad-
dejta), Kapitolu IV (Il-kontrollur u l-
proċessur), Kapitolu V (Trasferiment ta’ 
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tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-
kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV, 
dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u 
l-konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir għal 
għanijiet ta’ ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ 
espressjoni artistika jew letterarja għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali mar-regoli li jirregolaw 
il-libertà tal-espressjoni.

dejta personali lil pajjiżi terzi u lil 
organizzazzjonijiet internazzjonali),
Kapitolu VI (L-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
indipendenti), Kapitolu VII 
(Kooperazzjoni u konsistenza) kif ukoll l-
Artikoli 73, 74, 76 u 79 tal-Kapitolu VIII
(Rimedji, responsabbiltajiet u sanzjonijiet)  
mhumiex applikabbli għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali li jsir għal għanijiet ta’ 
ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ espressjoni 
artistika jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni 
tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali mar-regoli li jirregolaw il-libertà 
tal-espressjoni.

Or. en

Emenda 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

1. Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-kontrollur 
u l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiżi 
terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u l-
konsistenza fil-Kapitolu VII 
m’għandhomx japplikaw għall-ipproċessar 
ta’ dejta personali li jsir għal għanijiet ta’ 
ġurnaliżmu jew għall-għan ta’ espressjoni 
artistika jew letterarja għar-rikonċiljazzjoni 
tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali mar-regoli li jirregolaw il-libertà 
tal-espressjoni, b’kunsiderazzjoni wkoll 
tal-iżvilupp teknoloġiku u l-midja diġitali 
ġdida.

Or. en
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Emenda 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali
fil-Kapitolu II, mid-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta fil-Kapitolu III, dwar il-
kontrollur u l-proċessur fil-Kapitolu IV, 
dwar it-trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiżi terzi u lil organizzazzjonijiet 
internazzjonali fil-Kapitolu V, l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni indipendenti 
fil-Kapitolu VI u dwar il-kooperazzjoni u 
l-konsistenza fil-Kapitolu VII għall-
ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

1. Il-Kapitolu II (Il-prinċipji ġenerali), il-
Kapitolu III (Id-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta), il-Kapitolu IV (Id-dispożizzjonijiet
dwar il-kontrollur u l-proċessur), il-
Kapitolu V (It-trasferiment ta’ dejta 
personali lil pajjiżi terzi u lil 
organizzazzjonijiet internazzjonali), il-
Kapitolu VI (L-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni), il-Kapitolu VII (Il-
kooperazzjoni u l-konsistenza), kif ukoll l-
Artikoli 73, 74, 76 u 79 tal-Kapitolu VIII 
(Rimedji, obbligazzjoni u sanzjonijiet) u l-
Kapitolu X m’għandhomx japplikaw
għall-ipproċessar ta’ dejta personali li jsir 
unikament għal għanijiet ta’ ġurnaliżmu 
jew għall-għan ta’ espressjoni artistika jew 
letterarja għar-rikonċiljazzjoni tad-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali mar-
regoli li jirregolaw il-libertà tal-espressjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Emenda 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner
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Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jiġi rrikonċiljat id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali mal-
prinċipju tal-aċċess pubbliku għad-
dokumenti uffiċjali, dejta personali fid-
dokumenti miżmuma minn awtorità 
pubblika jew korp pubbliku tista' tiġi 
żvelata minn din l-awtorità jew korp skont 
il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru rigward 
l-aċċess pubbliku għad-dokumenti 
uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi żgurat li s-sorveljanza pubblika ta’ affarijiet pubbliċi ma tiġix imfixkla 
bla bżonn mir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta, u li l-prinċipju tal-aċċess pubbliku għad-
dokumenti uffiċjali huwa garantit f’dan ir-Regolament.

Emenda 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu joħroġ gwida dwar meta 
eżenzjonijiet jew derogi skont il-paragrafu 
1 jistgħu jkunu meħtieġa, wara 
konsultazzjoni ma’ rappreżentanti tal-
istampa, ma’ awturi u artisti, mas-suġġetti 
tad-dejta u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili.

Or. en
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Emenda 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu joħroġ gwida dwar meta 
eżenzjonijiet jew derogi skont il-paragrafu 
1 jistgħu jkunu meħtieġa, wara 
konsultazzjoni ma’ rappreżentanti tal-
istampa, ma’ awturi u artisti, mas-suġġetti 
tad-dejta u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni u tar-riċerka.

Emenda 2963
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jkun 
adotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar 
tard mid-dejta speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar 
kwalunkwe liġi ta’ emenda jew emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

imħassar

Or. en

Emenda 2964
Axel Voss
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Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jkun 
adotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar 
tard mid-dejta speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar 
kwalunkwe liġi ta’ emenda jew emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

imħassar

Or. en

Emenda 2965
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jkun 
adotta skont il-paragrafu 1 sa mhux aktar 
tard mid-dejta speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar 
kwalunkwe liġi ta’ emenda jew emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

imħassar

Or. en

Emenda 2966
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Each Member State shall notify to the 
Commission those provisions of its law 
which it has adopted pursuant to 
paragraph 1 by the date specified in 
Article 91(2) at the latest and, without 
delay, any subsequent amendment law or 
amendment affecting them.

imħassar

Or. en

Emenda 2967
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 80 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a

L-ipproċessar ta’ dejta personali u l-
aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali

Dejta personali f’dokumenti miżmuma 
minn awtorità pubblika jew korp pubbliku 
tista' tiġi żvelata minn din l-awtorità jew 
dan il-korp skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru dwar aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali, li jgħaqqad id-dritt 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali mal-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun żgurat li s-sorveljanza pubblika ta’ kwistjonijiet pubbliċi ma tkunx 
imxekkla mingħajr ħtieġa minn regoli għall-protezzjoni tad-dejta. Kif espress f’opinjonijiet 
mill-KEPD, il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 u l-FRA, il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali għalhekk għandu jkun garantit f’Artikolu u mhux biss fi premessa.
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Emenda 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 80 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a

L-ipproċessar ta’ dejta personali u l-
aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali

Dejta personali f’dokumenti miżmuma 
minn awtorità pubblika jew korp pubbliku 
tista' tiġi żvelata minn din l-awtorità jew 
dan il-korp skont il-liġi tal-Unjoni jew tal-
Istat Membru dwar aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali, sabiex jgħaqqad id-
dritt tal-protezzjoni ta’ dejta personali 
mal-prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 
dokumenti uffiċjali.

Or. en

Emenda 2969
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal regolament
Artikolu 80 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a

Aċċess għad-dokumenti

1. L-Istati Membri, fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom jistgħu jipprovdu 
għar-regoli meħtieġa biex jirrikonċilaw 
id-dritt tal-aċċess għal dokumenti mal-
prinċipji tal-Kapitolu 2.
2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
tiegħu li jadotta skont il-paragrafu 1 sa 
mhux aktar tard mid-dejta speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, dwar 
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kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ara l-Emenda 11 tar-rapporteur għall-premessa 18.) Din il-klawżola tiżgura li l-liġijiet 
eżistenti dwar il-libertà tal-informazzjoni u dwar l-aċċess għad-dokumenti mhumiex 
affettwati.

Emenda 2970
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 80 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a

L-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw il-
kondizzjonijiet għall-ipproċessar ta' 
identifikazzjoni nazzjonali jew kwalunkwe 
identifikatur ieħor ta' applikazzjoni 
ġenerali.

Or. en

Emenda 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 80 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a

L-ipproċessar ta’ dejta personali u l-
prinċipju ta’ aċċess pubbliku għal 

dokumenti uffiċjali
Dan ir-Regolament jippermetti li jiġi 
meqjus il-prinċipju ta’ aċċess pubbliku 
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għal dokumenti uffiċjali fl-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan ir-
Regolament. Dejta personali f’dokumenti 
miżmuma minn awtorità pubblika jew 
korp pubbliku jistgħu jkunu żvelati minn 
din l-awtorità jew dan il-korp skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru li tirregola 
lil dik l-awtorità pubblika jew dak il-korp 
pubbliku. Leġiżlazzjoni bħal din għandha 
tirrikonċilja d-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali bil-prinċipju tal-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti uffiċjali.

Or. en

Emenda 2972
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 81 imħassar
Ipproċessar tad-dejta personali li 
tirrigwarda s-saħħa
1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament u skont 
il-punt (h) tal-Artikolu 9(2), l-ipproċessar 
tad-dejta personali li tirrigwarda s-saħħa 
għandu jkun ibbażat fuq il-liġi tal-Unjoni 
jew tal-liġi tal-Istat Membru li għandu 
jipprovdi għal miżuri speċifiċi u xierqa 
sabiex iħares l-interessi leġittimi tas-
suġġett, u jkun meħtieġ għal:
(a) l-għanijiet ta’ mediċina preventiva jew 
okkupazzjonali, dijanjożi medika, l-għoti 
ta’ kura jew trattament jew il-ġestjoni ta’ 
servizzi ta’ kura tas-saħħa, u meta dik id-
dejta tkun ipproċessata minn 
professjonista tas-saħħa soġġett għall-
obbligu ta’ segretezza professjonali jew 
persuna oħra soġġetta wkoll għal obbligu 
ekwivalenti ta’ kunfidenzjalità taħt il-liġi 
tal-Istat Membru jew regoli stabbiliti 
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minn korpi nazzjonali kompetenti; jew
(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika, bħall-
protezzjoni kontra theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati 
standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, 
fost l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew 
apparat mediku; jew
(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
2. L-ipproċessar tad-dejta personali li 
jirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal 
skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u 
ta’ statistika bħar-reġistri tal-pazjenti 
stabbiliti għat-titjib ta’ dijanjożi u d-
divrenzar bejn tipi simili ta’ mard u t-
tħejjija tal-istudji għat-terapiji, huwa 
soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.
3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 2973
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-għanijiet ta’ mediċina preventiva jew a) l-għanijiet ta’ mediċina preventiva jew 
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okkupazzjonali, dijanjożi medika, l-għoti 
ta’ kura jew trattament jew il-ġestjoni ta’ 
servizzi ta’ kura tas-saħħa, u meta dik id-
dejta tkun ipproċessata minn professjonista 
tas-saħħa soġġett għall-obbligu ta’ 
segretezza professjonali jew persuna oħra 
soġġetta wkoll għal obbligu ekwivalenti ta’ 
kunfidenzjalità taħt il-liġi tal-Istat Membru 
jew regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali 
kompetenti; jew

okkupazzjonali, tar-riċerka xjentifika,
dijanjożi medika, l-għoti ta’ kura jew 
trattament jew il-ġestjoni ta’ servizzi ta’ 
kura tas-saħħa, u meta dik id-dejta tkun 
ipproċessata minn professjonista tas-saħħa 
soġġett għall-obbligu ta’ segretezza 
professjonali jew persuna oħra soġġetta 
wkoll għal obbligu ekwivalenti ta’ 
kunfidenzjalità taħt il-liġi tal-Istat Membru 
jew regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali 
kompetenti; jew

Or. fr

Emenda 2974
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Bla ħsara għall-eċċezzjoni fil-
paragrafu 1b, id-dejta li taqa’ fi ħdan il-
kategoriji tad-dejta koperti mill-Artikoli 8 
u 9 tista’ tiġi pproċessata għal għanijiet 
ta’ storja, statistika jew riċerka xjentifika 
mingħajr il-kunsens tas-suġġetti tad-dejta. 
Il-kunsens jista’ jingħata bħala kunsens 
ta’ darba għall-iskop ta’ riċerka 
b’kontenut speċifiku.

Or. en

Emenda 2975
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil- (b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-
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qasam tas-saħħa pubblika, bħall-
protezzjoni kontra theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati 
standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, fost 
l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew 
apparat mediku; jew

qasam tas-saħħa pubblika, bħall-
protezzjoni kontra theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati 
standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, fost 
l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew 
apparat mediku u meta l-ġestjoni ta’ din 
id-dejta ssir minn persuna li hi marbuta 
bil-kunfidenzjalità; jew

Or. fr

Emenda 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) minħabba raġunijiet ta’ interess 
pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika,
bħall-protezzjoni kontra theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa jew biex 
jiġu żgurati standards għoljin ta’ kwalità u 
sigurtà tal-mediċini jew tal-materjal
mediku; o

(b) minħabba raġunijiet ta’ interess 
pubbliku fil-qasam tas-saħħa pubblika,
fosthom il-protezzjoni kontra theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa jew biex 
jiġu żgurati standards għoljin ta’ kwalità u 
sigurtà, fost l-oħrajn għall-mediċini jew 
materjal mediku; o

Or. es

Emenda 2977
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika, bħall-
protezzjoni kontra theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa jew biex jiġu żgurati 
standards għoljin ta’ kwalità u sigurtà, 
fost l-oħrajn għall-prodotti mediċinali jew 

(b) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) jew
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apparat mediku; jew

Or. fr

Emenda 2978
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa u 
fil-provvista tas-servizzi tas-saħħa.

Or. en

Emenda 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa u 
fil-provvista tas-servizzi tas-saħħa. Tali 
proċessar tad-dejta personali li 
jikkonċerna saħħa għal raġunijiet ta' 
interess pubbliku m'għandux jirriżulta f’li 
d-dejta tiġi proċessata għal skopijiet oħra 
minn partijiet terzi bħal minn min 
jimpjega, kumpaniji tal-assigurazzjoni u 
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banek.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li wieħed itenni l-Premessa 123 fl-Artikolu 81. Dan jikkonferma li dejta 
personali dwar is-saħħa ma tistax tintuża għal skopijiet oħra minn partijiet terzi bħal minn 
dawk li jħaddmu, mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni u mill-kumpaniji bankarji.

Emenda 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, sabiex 
tkun assigurata l-missjoni tagħha kif 
definita fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-
Istati Membri, inklużi l-kwalità u l-kost-
effikaċja tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ 
talbiet għal benefiċċji u servizzi fis-sistema 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif inhu bħalissa, l-Artikolu 81-1 (c) jindika li l-ipproċessar tad-dejta tas-saħħa huwa 
meħtieġ għall-protezzjoni soċjali iżda l-formulazzjoni tiegħu tista’ titqies bħala limitanti.

Emenda 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
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speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa u 
fil-provvista tas-servizzi tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 2982
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa, kif 
ukoll fil-qafas tal-missjonijiet definiti mil-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri fil-qasam 
tal-protezzjoni soċjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħti aktar flessibbiltà lill-Istati Membri fil-qafas tal-użu 
tad-dejta personali fil-qasam tal-protezzjoni soċjali, li hija meħtieġa minħabba l-kumplessità 
u l-għanijiet aħħarin tagħha.

Emenda 2983
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità u 
l-kost-effikaċja tal-proċeduri użati għat-
tpaċija ta’ talbiet għal benefiċċji u servizzi 
fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(c) raġunijiet oħrajn ta’ interess pubbliku 
f’oqsma bħall-protezzjoni soċjali, b’mod 
speċjali sabiex tkun assigurata l-kwalità 
tal-proċeduri użati għat-tpaċija ta’ talbiet 
għal benefiċċji u servizzi fis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità u s-sigurtà għandhom ikunu fost il-garanziji fundamentali fil-qasam tal-protezzjoni 
tad-dejta personali, speċjalment għad-dejta personali dwar is-saħħa, li s-sensittività għolja 
ħafna tagħha trid tiġi ssottolinjata. Dawn il-garanziji u l-miżuri li għandhom il-għan li 
jwettquhom huma b’hekk aktar importanti fil-kuntest attwali tal-iżvilupp tal-“e-saħħa”, u 
għalhekk hemm bżonn li titjieb is-sigurtà ta’ din id-dejta personali.

Emenda 2984
Wim van de Camp

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-finijiet tad-dħul fi, jew il-
prestazzjoni ta’, kuntratti ta’ 
assigurazzjoni, speċjalment sabiex issir 
valutazzjoni tar-riskji assigurati, il-
kalkolu tal-primjums, il-ħlas tat-talbiet u 
l-ħlas tal-benefiċċji u l-prevenzjoni u l-
kxif ta’ frodi fil-kuntratti tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar tad-dejta tas-saħħa rilevanti huwa fundamentali pereżempju għall-forniment 
tas-servizzi tal-assigurazzjoni (eż. assigurazzjoni tal-ħajja), u għandu jkun permess għall-
evalwazzjoni tar-riskji assigurati, il-kalkolu tal-primjums u l-ħlas tat-talbiet u l-ħlas tal-
benefiċċji mingħajr l-obbligu li jintalab il-kunsens espliċitu u speċifiku tas-suġġett tad-dejta 
qabel kull ipproċessar.
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Emenda 2985
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar tad-dejta personali li 
jirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal 
skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u ta’ 
statistika bħar-reġistri tal-pazjenti stabbiliti 
għat-titjib ta’ dijanjożi u d-divrenzar bejn 
tipi simili ta’ mard u t-tħejjija tal-istudji 
għat-terapiji, huwa soġġett għall-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji msemmija 
fl-Artikolu 83.

2. Mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
eżenzjoni jew deroga magħmula skont l-
Artikolu 80, l-ipproċessar tad-dejta 
personali li jirrigwarda s-saħħa huwa 
meħtieġ għal skopijiet ta’ riċerka storika, 
xjentifika u ta’ statistika bħar-reġistri tal-
pazjenti stabbiliti għat-titjib ta’ dijanjożi u 
d-divrenzar bejn tipi simili ta’ mard u t-
tħejjija tal-istudji għat-terapiji, huwa 
soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid jiġi ċċarat li l-Artikolu 81 huwa komplementari għall-Artikolu 80, u ma jirrestrinġihx.

Emenda 2986
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ipproċessar tad-dejta personali li 
jirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal 
skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u ta’ 
statistika bħar-reġistri tal-pazjenti 
stabbiliti għat-titjib ta’ dijanjożi u d-
divrenzar bejn tipi simili ta’ mard u t-
tħejjija tal-istudji għat-terapiji, huwa
soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.

2. L-ipproċessar tad-dejta personali li 
jirrigwarda s-saħħa huwa meħtieġ għal 
skopijiet ta’ riċerka storika, xjentifika u ta’ 
statistika, għandu jkun permess biss bil-
kunsens tas-suġġett tad-dejta, u għandu 
jkun soġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji msemmija fl-Artikolu 83.
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Or. en

Emenda 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 81 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn is-suġġett tad-dejta jkun meħtieġ 
li jagħti l-kunsens għall-ipproċessar tad-
dejta personali rigward is-saħħa, għandha 
tkun disponibbli l-għażla tal-kunsens 
wiesa'. L-Istati Membri jistgħu fi 
kwalunkwe każ jipprovdu għal 
eċċezzjonijiet għall-ħtieġa tal-kunsens 
għall-użu tad-dejta personali għar-
riċerka, kif imsemmi fil-paragrafu 2, fir-
rigward tar-riċerka li sservi ta’ interess 
pubbliku għoli. Dawn l-eżenzjonijiet 
għall-ipproċessar għandhom ikunu 
suġġetti għal rekwiżit li jkunu mwettqa 
jekk ikunu raġonevoli, bl-użu tad-dejta 
anonimizzata jew psewdonomizzata. Id-
dejta għandha tiġi anonimizzata jew 
psedonimizzata taħt l-ogħla standards 
tekniċi u għandhom jittieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex tiġi evitata r-ri-
identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Kunsens wiesa' huwa soluzzjoni prattika għall-protezzjoni u t-trawwim tar-riċerka tas-saħħa.

Emenda 2988
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ġbir u l-użu mill-ġdid tad-dejta tas-
saħħa għal finijiet kummerċjali mhumiex 
kompatibbli ma’ dan ir-regolament.

Or. fr

Emenda 2989
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – 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 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2990
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – 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 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-

imħassar
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kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 87 sabiex tispeċifika raġunijiet 
oħra ta’ interess pubbliku fil-qasam tas-
saħħa pubblika kif imsemmi fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1, kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-
finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. es

Emenda 2992
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – 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 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar
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Or. en

Emenda 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – 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 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 2994
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – 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 
raġunijiet oħra ta’ interess pubbliku fil-
qasam tas-saħħa pubblika kif imsemmi 
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. fr
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Emenda 2995
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – 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 raġunijiet oħra ta’ 
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa 
pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-
finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar raġunijiet oħra ta’ 
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa 
pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 2996
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – 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 raġunijiet oħra ta’ 
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa 
pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta, wara t-talba għal opinjoni tal-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta, atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar raġunijiet oħra ta’ 
interess pubbliku fil-qasam tas-saħħa 
pubblika kif imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, kif ukoll il-kriterji u r-
rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 2997
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kontrollur jew proċessur jista’ 
jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz 
jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
għal għanijiet ta’ saħħa jekk:
(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
b’mod raġonevoli bl-ipproċessar ta’ dejta 
li ma jippermettix jew m’għadux 
jippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġett 
tad-dejta;
(b) ir-riċevitur ma għandux aċċess 
raġonevoli għal dejta li tippermetti l-
attribuzzjoni tal-informazzjoni lil suġġett 
tad-dejta identifikat jew identifikabbli; kif 
ukoll
(c) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur 
jew proċessur u r-riċevitur tad-dejta 
jipprojbixxu l-identifikazzjoni mill-ġdid 
tas-suġġett tad-dejta u jillimitaw l-
ipproċessar skont il-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment tad-dejta psewdonimizzata għal skopijiet ta’ riċerka huwa leġittimu.

Emenda 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, id-
dejta personali tista’ tiġi pproċessata 
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għall-finijiet tal-obbligi regolatorji ta’ 
qabel u ta’ wara l-bejgħ tal-manifattur 
fir-rigward tal-evalwazzjoni klinika tal-
apparat mediku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn spjegazzjoni.

Emenda 2999
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 81a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 81a

L-ipproċessar tad-dejta għal skopijiet ta’ 
infurzar tal-liġi

L-ipproċessar ta’ dejta personali permezz 
tal-qrati u l-uffiċjali ġudizzjarji huwa 
soġġett għad-dritt proċedurali adottat 
mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. 
Dan jassigura bilanċ xieraq bejn il-ħtieġa 
li jingħata d-dritt għas-smigħ, il-
protezzjoni tad-dejta personali u l-obbligu 
li tingħata protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.
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Emenda 3000
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 81b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 81b

L-ipproċessar ta’ dejta fil-qasam tas-
sistemi penali / tal-eżekuzzjoni ta’ pieni 

kriminali
L-Istati Membri jistgħu, skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
jadottaw dispożizzjonijiet legali speċifiċi, 
fejn il-kundizzjonijiet għall-ipproċessar 
tad-dejta personali li jsiru fl-interess
pubbliku mill-qrati, il-prosekuturi u l-
faċilitajiet korrettivi huma stabbiliti fil-
qafas tas-sistemi penali / tal-eżekuzzjoni 
ta’ pieni kriminali.

Or. de

Emenda 3001
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 82

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82 imħassar
Ipproċessar fil-kuntest tax-xogħol

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest 
tax-xogħol, b’mod partikolari għall-
finijiet tar-reklutaġġ, it-twettiq tal-
kuntratt tax-xogħol, inkluż it-twettiq tal-
obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi ftehimiet 
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kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u l-
organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet 
tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.
2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta 
skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard 
mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, 
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.
3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effett tal-armonizzazjoni tal-bażijiet legali fl-Ewropa kollha permezz ta’ dan ir-Regolament 
għandu jinkludi l-protezzjoni tad-Dejta fil-kuntest tal-impjiegi. Għalhekk, dan l-Artikolu qed 
jiġi mħassar.

Emenda 3002
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi jew bi 
ftehmiet kollettivi regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali 
tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
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liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. en

Emenda 3003
Claude Moraes

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. Skont il-liġijiet speċifikati f’dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu skont 
il-liġi nazzjonali u l-prattiki, jirregolaw l-
ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. en

Emenda 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jew ftehim kollettiv bejn min 
iħaddem u l-ħaddiema jistgħu jadottaw 
bil-liġi regoli speċifiċi li jirregolaw l-
ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, kundanna 
kriminali, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

Or. en

Emenda 3005
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-

1. Skont il-regoli stabbiliti f’dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu, skont 
il-liġijiet u l-prattiki nazzjonali, jadottaw 
regoli speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar 
tad-dejta personali tal-impjegati fil-kuntest 
tax-xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet 
tar-reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-
xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi 
stabbiliti bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi, 
il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni 
tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
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għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

Dan mingħajr ħsara għad-dritt li l-Istati 
Membri jippromwovu jew jippermettu 
ftehmiet kollettivi konklużi bejn l-
imsieħba soċjali li huma aktar favorevoli 
għall-ħaddiema. 
Il-livell ta’ protezzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun l-istandard 
minimu stabbilit bil-liġi jew permezz ta’ 
ftehmiet kollettivi.

Or. en

Emenda 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. F’konformità mar-regoli ta’ dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu
permezz ta’ dispożizzjonijiet legali,
jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali 
tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari, iżda mhux esklussivament,
għall-finijiet tar-reklutaġġ u l-
applikazzjoni fi ħdan il-gruppi ta’ impriżi, 
it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, ftehimiet ta’ impjieg u 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

M’għandux jinqabeż il-livell ta’ 
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protezzjoni ta’ dan ir-Regolament.
Id-dritt tal-Istati Membri li jipprovdu lill-
impjegati dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni 
aktar favorevoli fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali fil-kuntest 
tax-xogħol ma jiġix affettwat.
Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet legali l-oħra ta’ dan ir-
Regolament, id-dispożizzjonijiet legali tal-
Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jirriflettu mill-inqas dawn l-
istandards minimi li ġejjin:

Or. de

Emenda 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest
tax-xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet 
tar-reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-
xogħol, inkluż it-twettiq tal-obbligi 
stabbiliti bil-liġi jew bi ftehimiet kollettivi, 
il-ġestjoni, l-ippjanar u l-organizzazzjoni 
tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-
xogħol, u għall-għanijiet tal-eżerċizzju u t-
tgawdija, fuq bażi individwali jew 
kollettiva, ta’ drittijiet u benefiċċji relatati 
max-xogħol, u għall-għan tat-terminazzjoni 
tar-relazzjoni tal-impjieg.

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw, skont 
il-liġi u l-prattiki nazzjonali , regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fis-suq tax-
xogħol, b’mod partikolari iżda mhux 
limitat għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg. Dan ir-regolament jirrikonoxxi r-
rwol tal-imsieħba soċjali. F’pajjiżi fejn 
tħalla f’idejn il-partijiet fis-suq tax-xogħol 
li jirregolaw pagi u kundizzjonijiet oħra 
tax-xogħol permezz ta’ ftehimiet kollettivi, 
l-obbligi u d-drittijiet tas-sħab soċjali taħt 
ftehimiet kollettivi għandhom jitqiesu 
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b’mod speċifiku meta jiġi applikat l-
Artikolu 6(1)(f).

Or. en

Emenda 3008
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, filwaqt li 
jqisu l-prinċipju tal-proporzjonalità
jadottaw, permezz ta’ dispożizzjonijiet 
legali, regoli speċifiċi li jirregolaw l-
ipproċessar tad-dejta personali tal-
impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari iżda mhux limitat għall-finijiet 
tar-reklutaġġ u applikazzjonijiet għax-
xogħol fi ħdan il-grupp ta’impriżi, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi u bi 
ftehimiet kollettivi, ftehmiet tal-kumpanija 
u ftehmiet kollettivi skont il-liġi nazzjonali 
u l-prattika, il-ġestjoni, l-ippjanar u l-
organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Id-dritt tal-Istati Membri - jew tas-sħab 
soċjali permezz ta’ ftehimiet kollettivi – li 
jipprovdu l-impjegati b’dispożizzjonijiet 
ta’ protezzjoni aktar favorevoli fir-rigward 
tal-ipproċessar tad-dejta personali fil-
kuntest tal-impjieg m’għandux jiġi 
affettwat.

Or. en
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Emenda 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw bil-liġi regoli 
speċifiċi li jirregolaw l-ipproċessar tad-
dejta personali tal-impjegati fil-kuntest tax-
xogħol, b’mod partikolari għall-finijiet tar-
reklutaġġ, it-twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, 
inkluż it-twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-
liġi jew bi ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-
ippjanar u l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-
saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-
għanijiet tal-eżerċizzju u t-tgawdija, fuq 
bażi individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet 
u benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

1. Skont ir-regoli stabbiliti f’dan ir-
Regolament, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw bil-liġi regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-ipproċessar tad-dejta personali 
tal-impjegati fil-kuntest tax-xogħol, b’mod 
partikolari għall-finijiet tar-reklutaġġ, it-
twettiq tal-kuntratt tax-xogħol, inkluż it-
twettiq tal-obbligi stabbiliti bil-liġi jew bi 
ftehimiet kollettivi, il-ġestjoni, l-ippjanar u 
l-organizzazzjoni tax-xogħol, is-saħħa u s-
sigurtà fuq ix-xogħol, u għall-għanijiet tal-
eżerċizzju u t-tgawdija, fuq bażi 
individwali jew kollettiva, ta’ drittijiet u 
benefiċċji relatati max-xogħol, u għall-
għan tat-terminazzjoni tar-relazzjoni tal-
impjieg.

Or. en

Emenda 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt tal-Istati Membri li jipprovdu lill-
impjegati b’dispożizzjonijiet ta’ 
protezzjoni aktar favorevoli fir-rigward 
tal-ipproċessar ta’ dejta personali fil-
kuntest tax-xogħol ma jiġix affettwat.

Or. de
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Emenda 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mhuwiex permess l-użu ta’ profili 
(“profiling”) fil-kuntest tax-xogħol.

Or. de

Emenda 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ipproċessar tad-dejta li ġejja minn 
min iħaddem fil-kuntest tax-xogħol huwa 
projbit:
(a) dejta pproċessata mingħajr 
informazzjoni pprovduta lill-ħaddiem 
minn qabel skont kif stipulat fl-
Artikolu 14;
(b) dejta ġenetika;

(c) dejta medika;

(d) monitoraġġ tat-trejdjunjins u tar-
rappreżentati tal-ħaddiema fil-funzjoni 
tagħhom, inkluż il-blacklisting tal-
ħaddiema.

Or. en

Emenda 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-dejta dwar l-impjegati għandha tiġi 
pproċessata b’mod esklussiv u għal 
skopijiet li, jew
(a) jitqiesu obbligatorji mil-liġi 
nazzjonali; jew
(b) huma meħtieġa għall-istabbiliment, l-
eżekuzzjoni jew it-terminazzjoni tal-
impjieg; jew
(c) huma meħtieġa għat-twettiq tal-obbligi 
relatati mal-kuntratt tax-xogħol jew għall-
eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw mir-
relazzjoni tal-impjieg; jew
(d) huma meħtieġa għall-operazzjoni 
xierqa tas-sistemi tat-teknoloġija tal-
informatika; jew
(e) huma meħtieġa permezz ta’ servizzi 
interni użati liberament mill-impjegati.

Or. de

Emenda 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ipproċessar tad-dejta li ġejja minn 
min iħaddem jew minn parti terza li hija 
marbuta b’mod direttament jew indirett 
ma’ min iħaddem jew ma’ min jaħdem 
permezz ta’ ordni jew kont għal min 
iħaddem fil-kuntest tax-xogħol huwa 
projbit:
(a) mingħajr informazzjoni minn qabel 
ipprovduta lill-ħaddiem skont kif stipulat 
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fl-Artikolu 14;
(b) kontroll permanenti tal-ħaddiema jew 
kontroll fuq il-prestazzjoni u l-imġiba 
tagħhom indipendetament mit-teknoloġija 
użata;
(c) dejta ġenetika;

(d) dejta medika;

(e) monitoraġġ tat-trejdjunjins u tar-
rappreżentati tal-ħaddiema fil-funzjoni 
tagħhom, li tinkludi l-blacklisting tal-
ħaddiema.
Din tapplika għad-dejta personali tal-
ħaddiem u ta’ applikant għax-xogħol.

Or. en

Emenda 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Id-dejta personali tal-impjegati, 
partikolarment id-dejta sensittiva bħal 
pereżempju l-orjentazzjoni politika u s-
sħubija ta’ trejdjunjins u l-attivitajiet 
fihom, m’għandha taħt l-ebda ċirkostanza 
tintuża biex jitniżżlu l-impjegati fl-hekk 
imsejħa ‘listi suwed’, u biex isir stħarriġ 
dwarhom u jitwaqqfu milli jidħlu 
f’impjieg ieħor fil-futur. L-ipproċessar, l-
użu fil-kuntest tax-xogħol, it-tfassil u t-
trasferiment tal-listi suwed tal-impjegati 
għandhom ikunu pprojbiti. L-Istati 
Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet u 
jadottaw sanzjonijiet xierqa f’konformità 
mal-Artikolu 79(6), sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva ta’ dan il-
paragrafu.

Or. de
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Emenda 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Ipproċessar fil-kuntest tas-sigurtà 
soċjali
L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, jadottaw 
regoli leġiżlattivi speċifiċi li jiddefinixxu 
bi preċiżjoni l-kundizzjonijiet għall-
ipproċessar tad-dejta personali mill-
istituzzjonijiet u d-dipartimenti pubbliċi u 
privati tagħhom fil-kuntest tas-sigurta 
soċjali jekk jitwettqu fl-interess pubbliku.
Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni dawk id-dispożizzjonijiet li 
jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux 
aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffetwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar tad-dejta fil-kuntest tas-sigurtà soċjali jitwettaq minn korpi li joperaw 
mingħajr skop ta’ qligħ kemm pubbliċi u kif ukoll privati.

Emenda 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet legali l-oħra ta’ dan ir-
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Regolament, id-dispożizzjonijiet legali tal-
Istati Membri msemmija fil-paragrafu 1 
jinkludu mill-inqas l-istandards minimi li 
ġejjin:
(a) Mhuwiex permess l-ipproċessar ta’ 
dejta dwar impjegati mingħajr ma l-
ħaddiema jkunu jafu dwaru. Il-ħajja 
privata u intima tas-suġġett tad-dejta 
għandha tiġi protetta f’kull ħin;
(b) Mhijiex permessa s-sorveljanza 
viżwali-elettronika tal-postijiet tax-xogħol 
mhux aċċessibbli pubblikament, li jservu 
primarjament għall-ħajja privata tal-
impjegati, partikolarment fl-ispazji 
sanitarji, il-kmamar għat-tibdil, il-
kmamar ta’ mistrieħ u l-kmamar tas-
sodda;
(c) Is-sorveljanza viżwali-elettronika tal-
postijiet tax-xogħol aċċessibbli 
pubblikament, jew il-postijiet tax-xogħol 
mhux aċċessibbli pubblikament, li ma 
jservux primarjament għall-ħajja privata 
tal-impjegati, bħall-entrati, is-swali tad-
dħul, l-uffiċċji, il-workshops, eċċ. hija 
permessa biss jekk hija meħtieġa 
neċessarjament għas-sigurtà tal-ħaddiem 
u l-kumpanija;
(d) Is-sorveljanza tal-postijiet pubbliċi 
tax-xogħol m’għandhiex, sakemm ikun 
possibbli, tinkludi lill-impjegat fuq il-post 
tax-xogħol. Qabel tibda ssir is-
sorveljanza, l-impjegat għandu jkun 
infurmat dwar meta se jidħlu fis-servizz l-
istrumenti tas-sorveljanza u għal kemm 
perjodu ta’ żmien;
(e) Is-sorveljanza akustika-elettronika 
hija permessa biss għal raġunijiet serji ta’ 
sigurtà pubblika, bħal pereżempju l-
kabina tal-pilota tal-ajruplani. Is-
sorveljanza sigrieta hija pprojbita f’kull 
ċirkostanza;
(f) Kull sorveljanza tar-rappreżentant tal-
impjegat maħtur skont il-liġi tal-Unjoni 
jew id-dispożizzjonijiet legali nazzjonali 
u/jew il-konvenzjonijiet, inkluża wkoll is-
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sorveljanza tar-rappreżentanti tat-
trejdjunjins, mhijiex permessa fir-rigward 
tal-eżerċizzju tal-attività rappreżentattiva 
tagħhom. Dan jgħodd ukoll għall-hekk 
imsejħa listi suwed;
(g) Id-dejta medika tal-impjegati, 
partikolarment dik li nħolqot fil-kuntest 
tal-eżaminazzjoni dwar is-saħħa 
okkupazzjonali skont l-Artikolu 81(1)(a), 
m’għandhiex tkun żvelata lill-impjegatur;
(h) Huma pprojbiti l-profiling u l-
ipproċessar, li l-għan tagħhom huwa li 
jkun hemm monitoraġġ permanenti tal-
ħaddiema, il-prestazzjoni jew l-imġiba 
tagħhom. Dan japplika irrispettivament 
mit-teknoloġija użata.

Or. de

Emenda 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Is-sorveljanza għall-monitoraġġ tal-
prestazzjoni tal-ħaddiema hija pprojbita.

Or. de

Emenda 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Fil-każ tal-punti b) - e) tal-
paragrafu 1a u fil-kuntest ta’ dan ir-
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Regolament, il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-ftehimiet kollettivi bejn l-
impjegaturi u l-impjegati jistgħu, sakemm 
huma rregolati bil-liġi, joħolqu prinċipji 
ta’ permissibbiltà għall-proċeduri 
speċifiċi, it-tfassil jew l-
implimentazzjonijiet tal-proċeduri, jew 
jiddikjaraw projbizzjoni tal-ipproċessar 
tad-dejta.

Or. de

Emenda 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Mhuwiex permess l-ipproċessar ta’ 
dejta dwar impjegati mingħajr ma l-
ħaddiema jkunu jafu dwaru. Il-ħajja 
privata u intima tal-ħaddiem għandha tiġi 
ssalvagwardjata f’kull mument.

Or. de

Emenda 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Jekk hija stabbilita rappreżentazzjoni
tal-impjegati f’kumpanija skont il-liġi tal-
Istat Membru, l-ipproċessar huwa 
permess biss mill-impjegatur jekk huma 
rrispettati d-drittijiet ta’ parteċipazzjoni 
legalment stipulati.
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Or. de

Emenda 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Mhumiex permessi s-superviżjoni 
viżwali-elettronika fil-miftuħ u/jew is-
superviżjoni akustika-elettronika fil-
miftuħ tal-postijiet tax-xogħol mhux 
aċċessibbli pubblikament, li jservu 
primarjament għall-ħajja privata tal-
impjegati, partikolarment fl-ispazji 
sanitarji, il-kmamar għat-tibdil, il-
kmamar ta’ mistrieħ u l-kmamar tas-
sodda. Is-superviżjoni viżwali-elettronika 
fil-miftuħ u/jew is-superviżjoni akustika-
elettronika fil-miftuħ tal-postijiet tax-
xogħol aċċessibbli pubblikament, jew il-
postijiet tax-xogħol mhux aċċessibbli 
pubblikament, li ma jservux primarjament 
għall-ħajja privata tal-impjegati, bħall-
entrati, is-swali tad-dħul, l-uffiċċji, il-
workshops eċċ. huma permessi biss għal 
raġunijiet ta’ sigurtà tal-ħaddiem u l-
kumpanija. Sakemm mhuwiex inevitabbli, 
is-sorveljanza tal-postijiet tax-xogħol 
aċċessibbli pubblikament m’għandhomx 
jinkludu lill-impjegati fuq il-post tax-
xogħol. Qabel tibda ssir is-sorveljanza, l-
impjegat għandu jkun infurmat dwar 
meta se jidħlu fis-servizz l-istrumenti tal-
monitoraġġ u t-tul ta’ żmien. Ir-rekords 
tas-sorveljanza għandhom jitħassru 
minnufih sa mhux iktar tard minn 
perjodu ta’ xahar wara li ssir is-
sorveljanza. Is-sorveljanza sigrieta hija 
pprojbita f’kull ċirkostanza.

Or. de
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Emenda 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Jekk it-trażmissjoni tad-dejta dwar 
impjegati hija maħsuba f’postijiet barra 
mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, fi kwalunkwe każ għandha 
ssir spezzjoni mill-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-impjegatur skont l-
Artikolu 33.

Or. de

Emenda 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. Fejn kumpaniji jiġbru jew 
jipproċessaw dejta personali fil-kuntest ta’ 
testijiet mediċi u/jew testijiet ta’ aptitudni 
legalment stipulati, dawn għandhom 
jispjegaw lill-applikant jew lill-ħaddiem 
minn qabel għal liema skop din id-dejta 
qed tintuża u wara jipprovdulhom din id-
dejta u jispjegawha flimkien mar-riżultati 
li jinkisbu. Il-ġbir ta’ dejta għall-iskop ta’ 
testijiet u analiżi ġenetiċi huwa pprojbit.
Il-ġbir u l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fil-kuntest ta’ testijiet mediċi u/jew testijiet 
ta’ aptitudni għandhom ikunu meħtieġa 
għall-protezzjoni tas-saħħa fuq il-post 
tax-xogħol u għall-prekawzjoni tas-saħħa 
fir-rigward tar-relazzjoni tax-xogħol. Id-
dejta m’għandhiex tkun direttament 
aċċessibbli għall-impjegatur. Id-dejta 
dwar l-applikanti għandha tiġi ttrattata 
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bħad-dejta dwar l-impjegati.
Huwa pprojbit il-ġbir tad-dejta dwar is-
saħħa biex tiġi ppreparata t-terminazzjoni 
tal-impjieg relatata mas-saħħa.

Or. de

Emenda 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1f. Bil-ksur ta’ dan ir-Regolament, id-
dejta maħluqa jew ipproċessata dwar l-
imġiba jew il-prestazzjoni tal-impjegati la 
għandha tintuża b’mod ġudizzjarju u 
lanqas b’mod ekstraġudizzjarju.

Or. de

Emenda 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1g. Il-kwistjonijiet ta’ jekk u sa fejn huwa 
permess għal skopijiet privati l-użu tat-
telefown, il-posta elettronika, l-internet u 
servizzi oħra ta’ telekomunikazzjoni, 
jistgħu jiġu rregolati permezz ta’ 
dispożizzjonijiet legali, partikolarment 
permezz ta’ ftehimiet kollettivi. L-użu 
privat jista’ jkun permess ukoll 
b’relazzjoni mal-kuntratt tax-xogħol. Jekk 
ikun permess użu privat, l-ipproċessar ta’ 
din id-dejta akkumulata dwar it-traffiku 
għandu jkun permess esklussivament biex 
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tiġi ggarantita s-sikurezza tad-dejta, biex 
tiġi żgurata l-operazzjoni tajba tan-
netwerks ta’ telekomunikazzjoni u s-
servizzi ta’ telekomunikazzjoni, biex isir 
il-kalkolu ta’ kontijiet, skont l-
informazzjoni ta’ qabel tal-impjegat. 
Barra minn hekk, hija pprojbita l-
evalwazzjoni tal-kontenut tal-posta 
elettronika privata.

Or. de

Emenda 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1g. Ir-rappreżentanti tal-impjegati jew it-
trejdjunjins jistgħu jassumu d-drittijiet 
skont l-Artikolu 76 għall-impjegati 
rrappreżentati minnhom.

Or. de

Emenda 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1h. Huwa pprojbit il-ġbir u l-ipproċessar 
tal-informazzjoni/id-dejta dwar il-
ħaddiem jew l-applikant permezz ta’ 
netwerks soċjali, li mhumiex portals 
speċjali tal-applikazzjoni.

Or. de
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Emenda 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1h. Mingħajr preġudizzju għar-
regolamentazzjonijiet nazzjonali legali fir-
rigward tad-drittijiet ta’ parteċipazzjoni 
tar-rappreżentanti tal-impjegati, 
għandhom ikunu inklużi dawn li ġejjin 
fid-deċiżjoni:
(a) il-ħatra ta’ superviżur operazzjonali 
għall-protezzjoni tad-dejta skont il-
paragrafu 4;
(b) it-twaqqif u l-aġġustament tas-sistemi 
relatati mal-ipproċessar tad-dejta;
(c) il-formulazzjoni tar-Regoli 
Korporattivi Vinkolanti.

Or. de

Emenda 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1i. M’għandhiex tintuża d-dejta dwar l-
impjegati li mhijiex korretta, jew li l-
eżattezza tagħha hija kkontestata mill-
impjegati, jew li tinkiseb permezz ta’ ġbir 
mhux awtorizzat.

Or. de
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Emenda 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1j. M’għandhomx ikunu żvantaġġjati l-
impjegati, li rrifjutaw l-eżamijiet mhux 
awtorizzati jew dawk għall-informazzjoni, 
jew li wieġbu b’mod żbaljat, jew li 
oġġezzjonaw għall-ġbir/l-użu pprojbit ta’ 
dejta dwar l-impjegati.

Or. de

Emenda 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1k. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet 
ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni mil-
liġi nazzjonali dwar l-impjieg, jingħataw 
dawn id-drittijiet li ġejjin għall-grupp ta’ 
rappreżentanti tal-interessi 
operazzjonali u l-Kunsill Ewropew tax-
Xogħol:
(a) dritt li l-ħaddiema jkollhom vuċi meta 
jiġi kkummissjonat l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta korporattiv 
(Artikolu 35(7));
(b) dritt għall-konsultazzjoni u l-
informazzjoni f’isem l-uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta korporattiv;
(c) dritt li jkunu rrappreżentati l-
ħaddiema kkonċernati quddiem qorti 
nazzjonali regolatorja (Artikolu 73), kif 
ukoll il-possibbiltà ta’ azzjoni kollettiva 
(Artikolu 75);
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(d) dritt li l-ħaddiema jkollhom vuċi fit-
tfassil tad-dispożizzjonijiet vinkolanti 
interni (Artikolu 43).

Or. de

Emenda 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dwar dawk id-
dispożizzjonijiet tal-liġi tiegħu li jadotta 
skont il-paragrafu 1, sa mhux aktar tard 
mid-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) u, 
mingħajr dewmien, dwar kwalunkwe 
emenda sussegwenti li taffetwahom.

imħassar

Or. en

Emenda 3034
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-każ ta’ eżamijiet mediċi 
obbligatorji u testijiet kwalifikanti tal-
applikanti, is-suġġett tad-dejta għandu jiġi 
infurmat qabel ma tinġabar id-dejta.

Or. en

Emenda 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Proposta għal regolament
Artikolu 82 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-trejdjunjins għandu jkollhom id-
dritt li jirrappreżentaw lill-impjegat meta 
jiġu rappurtati ilmenti lill-awtorità 
superviżorja jew meta jkunu qed ifittxu 
rimedju ġudizzjarju. Barra minn hekk, it-
trejdjunjins għandhom ikollhom id-dritt li 
jieħdu azzjoni kollettiva.

Or. en

Emenda 3036
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ġbir u l-użu mill-ġdid tad-dejta fil-
qasam tal-impjieg għal finijiet 
kummerċjali mhumiex kompatibbli ma’ 
dan ir-regolament.

Or. fr

Emenda 3037
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Mezzi ottiċi miftuħa – ta’ kontroll 
elettriku jew bijometriċi huma permessi 
biss f’każijiet eċċezzjonali u biss bil-
kunsens tar-rappreżentanti tal-ħaddiema. 
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Il-kundizzjonijiet għall-kontroll 
għandhom jiġu stipulati bil-liġi jew 
permezz ta’ ftehmiet kollettivi.

Or. en

Emenda 3038
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – 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 għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 3039
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – 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 għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en
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Emenda 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika l-kriterji u 
r-rekwiżiti għas-salvagwardji għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-
finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. es

Emenda 3041
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – 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 għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s- imħassar
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setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – 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 għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Emenda 3044
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – 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 għas-salvagwardji 
għall-ipproċessar ta’ dejta personali 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. fr
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Emenda 3045
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-trejdjunjins għandhom id-dritt li 
jirrappreżentaw lill-ħaddiema kkonċernati 
meta jiġu rappurtati ilmenti lill-awtorità 
superviżorja, jew meta jkunu qed ifittxu 
rimedju ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 3046
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fuq proposta tal-Kummissjoni, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jeżaminaw mill-ġdid dan l-
Artikolu l-aktar tard sentejn wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 91(2).

Or. en

Emenda 3047
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 82a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82a
Ipproċessar fil-kuntest tas-sigurtà soċjali
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1. L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, jadottaw 
regoli leġiżlattivi speċifiċi li jiddefinixxu 
bi preċiżjoni l-kundizzjonijiet għall-
ipproċessar tad-dejta personali mill-
istituzzjonijiet u d-dipartimenti pubbliċi 
tagħhom fil-kuntest tas-sigurta soċjali 
jekk jitwettqu fl-interess pubbliku.
2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni bir-regoli adottati fil-liġi 
nazzjonali skont il-paragrafu 1 sa, l-aktar 
tard, id-data speċifikata fl-Artikolu 91(2) 
u b'kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom, fi żmien xahar minn meta l-
emenda tiġi adottata.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

'Mingħajr dewmien' mhix kunċett tanġibbli. Għandha tingħata skadenza preċiża.

Emenda 3048
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 82a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82a

Ipproċessar fil-kuntest tas-sigurtà soċjali

1. L-Istati Membri jistgħu, skont ir-regoli 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, jadottaw 
regoli leġiżlattivi speċifiċi li jiddefinixxu 
bi preċiżjoni l-kundizzjonijiet għall-
ipproċessar tad-dejta personali mill-
istituzzjonijiet u d-dipartimenti pubbliċi u 
privati tagħhom fil-kuntest tas-sigurta 
soċjali jekk jitwettqu fl-interess pubbliku.
2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dawk id-dispożizzjonijiet 
li jadotta skont il-paragrafu 1, sa mhux 
aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
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taffetwahom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tuża fil-parti l-kbira l-emenda 333 tar-rapporteur. Madankollu, huwa ma 
jillimitax it-trattament biss għall-istituzzjonijiet u servizzi pubbliċi tas-sigurtà soċjali imma 
wkoll għall-korpi privati, bħalma huma l-assigurazzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

Emenda 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ipproċessar għal għanijiet ta’ storja, 
statistika, u riċerka xjentifika

Ipproċessar għal għanijiet ta’ storja, 
statistika, u skopijiet xjentifiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-Kummissjoni mhuwiex ċar u huwa miftuħ għall-interpretazzjoni. Mhuwiex ċar 
jekk jirreferix għar-riċerka storika, għar-riċerka tal-istatistika u għar-riċerka xjentifika. Jekk 
dan huwa l-każ, dan jirrappreżenta tnaqqis tal-

Emenda 3050
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Dejta personali tista’ tkun ipproċessata 
għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika biss jekk:

Or. en
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Emenda 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew xjenza
biss jekk:

Or. en

Emenda 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika biss jekk:

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, dejta 
personali tista’ tkun ipproċessata għal 
għanijiet ta’ storja, statistika jew riċerka 
xjentifika, kif ukoll ta’ riċerka uffiċjali 
jew amministrattiva ta’ detriment għad-
determinazzjoni tal-filjazzjoni naturali,
biss jekk:

Or. es

Emenda 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma 
jippermettix jew m’għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta
anonima;

Or. en

Emenda 3054
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 
identifikat jew li jista’ jkun identifikat 
tinżamm b’mod separat mill-
informazzjoni l-oħra sakemm dawn l-
għanijiet jistgħu jintlaħqu b’dan il-mod.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu fuq kontrollur tad-dejta li jissepara dejta identifikabbli minn informazzjoni oħra 
qabel din tkun tista’ tiġi pproċessata għal finijiet storiċi, ta’ statistika jew xjentifiċi huwa 
kemm piż u kif ukoll possibbilment għali b’mod eċċessiv.

Emenda 3055
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 
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identifikat jew li jista’ jkun identifikat
tinżamm b’mod separat mill-informazzjoni 
l-oħra sakemm dawn l-għanijiet jistgħu 
jintlaħqu b’dan il-mod.

identifikat fejn teknikament u 
prattikament possibli tinżamm b’mod 
separat mill-informazzjoni l-oħra sakemm 
dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu b’dan il-
mod.

Or. en

Emenda 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 
identifikat jew li jista’ jkun identifikat 
tinżamm b’mod separat mill-informazzjoni 
l-oħra sakemm dawn l-għanijiet jistgħu 
jintlaħqu b’dan il-mod.

(b) id-dejta li tippermetti l-attribuzzjoni ta’ 
informazzjoni lil suġġett tad-dejta 
identifikat jew li jista’ jkun identifikat 
tinżamm b’mod separat mill-informazzjoni 
l-oħra sakemm dawn l-għanijiet jistgħu 
jintlaħqu b’dan il-mod. Id-dejta personali 
pproċessata fil-qafas tar-riċerka uffiċjali 
jew amministrattiva ta’ detriment għad-
determinazzjoni tal-filjazzjoni naturali 
għandha tiġi komunikata biss lis-suġġetti 
tad-dejta fejn xieraq u mingħajr 
preġudizzju għall-preżentazzjoni ta’ 
akkużi kriminali meta jiġi previst hekk 
legalment.

Or. es

Emenda 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn dejta għandha tiġi pproċessata 
għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika, il-
proġett propost ta’ riċerka xjentifika jkun 
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irċieva opinjoni favorevoli mingħand 
kumitat tar-riċerka indipendenti tal-etika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirrifletti r-rwol tal-kumitati tal-etika li huma salvagwardja importanti li ssaħħaħ l-użu 
tad-dejta personali fir-riċerka mingħajr kunsens speċifiku. Flimkien mal-emenda għall-
Premessa 124, din l-emenda tagħmel l-Artikolu konsistenti mad-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki 
WMA – Prinċipji Etiċi għar-Riċerka Medika li Tinvolvi s-Suġġetti Umani (2008)

Emenda 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) id-dejta personali hija pproċessata 
għall-iskop biex ikunu ġġenerati rapporti 
ta’ dejta aggregata, magħmulin 
kompletament jew minn dejta anonima, 
jew dejta psewdonima, jew it-tnejn.

Or. en

Emenda 3059
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-każ li dejta għandha tiġi 
pproċessata għall-finijiet ta’ riċerka 
xjentifika, il-proġett propost ta’ riċerka 
xjentifika jkun irċieva opinjoni favorevoli 
mingħand kumitat tar-riċerka 
indipendenti tal-etika.
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Or. en

Emenda 3060
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-liġi tal-Istati Membri tista’ 
tipprovdi għal eċċezzjonijiet għar-rekwiżit 
ta’ kunsens għar-riċerka, kif imsemmi fil-
paragrafu 1a, fir-rigward tar-riċerka li 
sservi interessi pubbliċi għoljin ħafna, 
jekk dik ir-riċerka ma tkunx tista’ 
possibbilment titwettaq mod ieħor. Id-
dejta inkwistjoni għandha tkun 
anonimizzata jew jekk dan ma jkunx 
possibbli għall-finijiet ta’ riċerka, 
psewdonomizzata taħt l-ogħla istandards 
tekniċi, u għandhom jittieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex tiġi prevjenuta l-
identifikazzjoni mill-ġdid tas-suġġetti tad-
dejta. Dan l-ipproċessar għandu jkun 
soġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel 
tal-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti, 
skont l-Artikolu 34(1).

Or. en

Emenda 3061
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) mhuwiex possibbli li d-dejta 
personali pproċessata tkun assoċjata ma’ 
persuna identifikata jew identifikabbli.
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Or. fr

Emenda 3062
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Aktar ipproċessar ta’ dejta għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew xjenza 
ma għandhomx jitqiesu bħala 
inkompatibbli skont il-punt (b) tal-
Artikolu 5(1) dment li l-ipproċessar:
(a) ikun suġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji ta’ dan l-Artikolu; kif ukoll
(b) jikkonforma mal-leġiżlazzjoni l-oħra 
rilevanti kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Emenda 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, 
speċjalment dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regolamenti 
speċifiċi li jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ 
dejta personali għal għanijiet ta’ riċerka 
xjentifika, b’mod partikolari riċerka fis-
saħħa pubblika.

Or. en

Emenda 3064
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ipproċessar tad-dejta personali għal 
għanijiet ta’ opinjoni u riċerka soċjali 
jista’ jkun legali jekk id-dejta ssir 
anonima l-aktar kmieni possibbli b’tali 
mod li l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-
dejta ma tkunx possibbli aktar.

Or. en

Emenda 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Aktar ipproċessar ta’ dejta għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew xjenza 
ma għandhomx jitqiesu bħala 
inkompatibbli skont l-Artikolu 5(1)(b) 
dment li l-ipproċessar:
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(a) ikun suġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji ta’ dan l-Artikolu; kif ukoll
(b) jikkonforma mal-leġiżlazzjoni l-oħra 
rilevanti kollha.

Or. en

Emenda 3066
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Persuna tista’ tagħti l-kunsens biex id-
dejta sensittiva dwar dik il-persuna tkun 
tista’ tintuża għal skopijiet mhux 
speċifikati ta’ riċerka storika, statistika 
jew xjentifika mingħajr ma l-persuna 
tirċievi informazzjoni dwar kull proġett 
speċifiku ta’ riċerka.

Or. en

Emenda 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
tiegħu jew tagħha għall-ipproċessar tad-
dejta għall-finijiet ta’ riċerka storika, 
statistika u xjentifika. Għall-finijiet ta’ 
riċerka storika, statistika u xjentifika, 
permess ta’ darba huwa biżżejjed u 
m’hemm l-ebda ħtieġa li jingħata kunsens 
espliċitu kull darba mis-suġġett tad-dejta, 
jew il-ħtieġa li s-suġġett tad-dejta jiġi 
notifikat  separatament qabel l-



AM\929832MT.doc 69/113 PE506.173v03-00

MT

ipproċessar ta’ dejta relatata ma’ skopijiet 
ta’ riċerka.

Or. en

Emenda 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ipproċessar ulterjuri ta’ dejta 
personali sensittiva għal skopijiet ta’ 
riċerka medika jista’ jkun permess skont 
il-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali u tal-
UE u wara opinjoni favorevoli tal-
Kumitat tal-Etika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu mill-ġdid tad-dejta personali huwa ta’ importanza kbira meta jinqalgħu mistoqsijiet ta’ 
riċerka ġodda li ma setgħux ikunu previsti meta tkun inġabret id-dejta. Il-kundizzjoni għall-
użu mill-ġdid għandha tiġi stabbilita fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u għandha tinkludi 
investigazzjoni u approvazzjoni tal-Kumitat tal-Etika.

Emenda 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ipproċessar ulterjuri ta’ dejta għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew riċerka 
xjentifika ma għandhomx jitqiesu bħala 
inkompatibbli skont l-Artikolu 5(1)(b) 
dment li l-ipproċessar:
(a) ikun suġġett għall-kundizzjonijiet u s-
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salvagwardji ta’ dan l-Artikolu; kif ukoll
(b) jikkonforma mal-leġiżlazzjoni l-oħra 
rilevanti kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika

Emenda 3070
Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk il-ġestjoni ulterjuri tad-dejta 
għall-finijiet ta’ riċerka storika, statistika, 
u xjentifika tindirizza interess pubbliku 
għoli ħafna, u safejn il-kundizzjonijiet u l-
garanziji ta’ dan l-Artikolu jiġu 
rrispettati, din għaldaqstant ma tkunx 
suġġetta għall-obbligu stipulat fil-punt (b) 
tal-Artikolu 5(1).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li l-ġbir ta' dejta personali għall-finijiet ta’ riċerka, meta din 
tkun neċessarja u proporzjonali, ma jkunx diffiċli żżejjed.

Emenda 3071
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Mingħajr ħsara għall-eċċezzjoni fil-
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paragrafu 1b, dejta li taqa’ taħt il-
kategorija ta’ dejta koperta mill-Artikoli 8 
u 9 tista’ tiġi pproċessata għar-riċerka 
storika, statistika jew xjentifika biss bil-
kunsens tas-suġġetti tad-dejta sakemm ma 
jsirux anonimi skont l-istandards tekniċi 
adegwati u l-aktar kmieni possibbli għall-
finijiet tar-riċerka.

Or. en

Emenda 3072
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma 
jippermettix jew m’għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;

(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jinkisbu 
b’mod raġonevoli bl-ipproċessar ta’ dejta li 
ma jippermettix jew m’għadux jippermetti 
l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta; kif 
ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tissostitwixxi test impossibbilment strett b’wieħed aktar vijabbli u raġonevoli .

Emenda 3073
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka 
storika, statistika jew xjentifika jistgħu 
jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw 

imħassar



PE506.173v03-00 72/113 AM\929832MT.doc

MT

pubblikament dejta personali biss jekk:
(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 7; jew
(b) il-pubblikazzjoni ta’ dejta personali 
hija meħtieġa sabiex jiġu ppreżentati s-
sejbiet tar-riċerka jew biex tiġi ffaċilitata 
r-riċerka sakemm l-interessi jew id-
drittijiet jew il-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta ma jegħlbux dawn l-
interessi; jew
(c) is-suġġett tad-dejta għamel id-dejta 
pubblika.

Or. en

Emenda 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 83 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Korpi li jkunu qegħdin jagħmlu riċerka 
storika, statistika jew xjentifika jistgħu 
jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw 
pubblikament dejta personali biss jekk:

2. Korpi li jkunu qegħdin jużaw dejta 
personali għal skopijiet ta’ riċerka storika, 
statistika jew xjentifika jistgħu 
jippubblikaw jew b’mod ieħor jiżvelaw 
pubblikament dejta personali biss jekk:

Or. en

Emenda 3075
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 83 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kontrollur jew proċessur jista’ 
jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz 
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jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
xjenza jekk:
(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma 
jippermettix jew m’għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;
(b) ir-riċevitur ma għandux aċċess 
raġonevoli għal dejta li tippermetti l-
attribuzzjoni tal-informazzjoni lil suġġett 
tad-dejta identifikat jew identifikabbli; kif 
ukoll
(c) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur 
jew proċessur u r-riċevitur tad-dejta 
jipprojbixxu l-identifikazzjoni mill-ġdid 
tas-suġġett tad-dejta u jillimitaw l-
ipproċessar skont il-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 3076
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 83 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn is-suġġett tad-dejta jkun meħtieġ 
li jagħti l-kunsens tiegħu għall-
ipproċessar ta’ dejta medika 
esklussivament għal skopijiet ta’ riċerka 
tas-saħħa pubblika, l-għażla ta’ kunsens 
wiesgħa tista’ tkun disponibbli għas-
suġġett tad-dejta għall-iskopijiet ta’ 
riċerka epidemjoloġola, traslazzjonali u 
klinika.
Fejn id-dejta personali tinġabar għal 
skopijiet ta’ statistika u tas-saħħa 
pubblika, tali dejta għandha ssir anonima 
immedjatament wara t-tmiem tal-
operazzjonijiet tal-ġbir, il-kontroll jew it-
tqabbil tad-dejta, ħlief jekk id-dejta ta’ 
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identifikazzjoni tibqa’ meħtieġa għal 
skopijiet ta’ statistika, u tas-saħħa 
pubblika bħal riċerka epidemjoloġika, 
traslazzjonali u klinika.

Or. en

Emenda 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 83 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kontrollur jew proċessur jista’ 
jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz 
jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
xjenza jekk:
(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
mod ieħor bl-ipproċessar ta’ dejta li ma 
jippermettix jew m’għadux jippermetti l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-dejta;
(b) ir-riċevitur ma għandux aċċess 
raġonevoli għal dejta li tippermetti l-
attribuzzjoni tal-informazzjoni lil suġġett 
tad-dejta identifikat jew identifikabbli; kif 
ukoll
(c) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur 
jew proċessur u r-riċevitur tad-dejta 
jipprojbixxu l-identifikazzjoni mill-ġdid 
tas-suġġett tad-dejta u jillimitaw l-
ipproċessar skont il-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riċevitur ta’ dejta kodifikata, trasferita għal għanijiet ta’ riċerka xjentifika, ma għandu l-
ebda mezz biex jidentifika mill-ġdid lis-suġġetti, u taħt din l-emenda, ma għandux aċċess 
għall-kodiċi u huwa eskluż kuntrattwalment milli jidentifika mill-ġdid lis-suġġetti tad-dejta. 
Din l-emenda għandha tifformalizza proċess biex b’mod raġonevoli jkun żgurat li dejta 
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kodifikata ma tistax u mhux se tkun identifikata mill-ġdid minn riċevituri li jinsabu f’pajjiżi 
terzi, u għalhekk it-trasferiment ta’ din id-dejta jista' jsir mingħajr piżijiet addizzjonali.

Emenda 3078
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 83 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri speċifiċi biex jirregolaw l-
ipproċessar ta’ dejta personali għal 
skopijiet storiċi, statistiċi jew xjentifiċi
filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-artikolu kif 
ukoll jirrispettaw id-drittijiet fundamentali 
kif ibbażat mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 83 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn is-suġġett tad-dejta huwa 
meħtieġ li jagħti l-kunsens tiegħu/tagħha 
skont dan l-Artikolu, l-għażla tal-kunsens 
wiesa’ għandha tkun disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Kunsens wiesa’' huwa soluzzjoni prattika fil-kuntest tar-riċerka.
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Emenda 3080
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ġbir u l-użu mill-ġdid tad-dejta ta’ 
riċerka storika, ta’ statistika jew xjentifika 
għal finijiet kummerċjali mhumiex 
kompatibbli ma’ dan ir-regolament.

Or. fr

Emenda 3081
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Kull Stat Membru għandu jinnotifika 
lill-Kummissjoni dawk id-dispożizzjonijiet 
li jadotta skont il-paragrafu 1b, sa mhux 
aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffetwahom.

Or. en

Emenda 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

(a) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens, 
soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
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Artikolu 7; Artikolu 7;  jew

Or. en

Emenda 3083
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-pubblikazzjoni ta’ dejta personali 
hija meħtieġa sabiex jiġu ppreżentati s-
sejbiet tar-riċerka jew biex tiġi ffaċilitata 
r-riċerka sakemm l-interessi jew id-
drittijiet jew il-libertajiet fundamentali 
tas-suġġett tad-dejta ma jegħlbux dawn l-
interessi; jew

imħassar

Or. en

Emenda 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Aktar ipproċessar ta’ dejta għal 
għanijiet ta' storja, statistika jew xjenza 
ma għandhomx jitqiesu bħala 
inkompatibbli skont l-Artikolu 5(1)(b) 
dment li l-ipproċessar:
(i) ikun suġġett għall-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji ta’ dan l-Artikolu; kif ukoll
(ii) jikkonforma mal-leġiżlazzjoni l-oħra 
rilevanti kollha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Emenda 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dejta personali hija pproċessata 
għall-iskop biex ikunu ġġenerati rapporti 
ta’ dejta aggregata, magħmulin 
kompletament jew minn dejta anonima, 
jew dejta psewdonima, jew it-tnejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta’ rapporti bħal dawn huwa li l-individwi ma jistgħux ikunu identifikati jew 
rintraċċati. Biex jinħolqu rapporti bħal dawn, setts tad-dejta individwali huma magħquda 
flimkien b’mod anonimu u ma għandhom l-ebda impatt fuq il-privatezza. Web Analytics huma 
eżempju ta’ Rapporti ta’ Dejta Aggregata.

Emenda 3086
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – 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-

imħassar
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kriterji u r-rekwiżiti għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

Or. en

Emenda 3087
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – 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 għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

imħassar

Or. en

Emenda 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 86 sabiex tispeċifika l-kriterji u 
r-rekwiżiti għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 u 2 kif ukoll il-limitazzjonijiet 
meħtieġa fuq id-drittijiet tal-informazzjoni 
u l-aċċess mis-suġġett tad-dejta u li jagħtu 
dettalji dwar il-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji għad-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta f’dawn iċ-ċirkostanzi.

imħassar

Or. es

Emenda 3089
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – 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 għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

imħassar

Or. en

Emenda 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Artikolu 83 – 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 għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

imħassar

Or. en

Emenda 3091
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – 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 għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

imħassar

Or. en
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Emenda 3092
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – 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 għall-ipproċessar ta’ 
dejta personali għall-finijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

imħassar

Or. en

Emenda 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – 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 għall-ipproċessar ta’ dejta 
personali għall-finijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 u 2 kif ukoll kwalunkwe 
limitazzjoni meħtieġa fuq id-drittijiet tal-
informazzjoni lil u l-aċċess mis-suġġett 
tad-dejta u li jagħtu dettalji dwar il-
kundizzjonijiet u s-salvagwardji għad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn iċ-
ċirkostanzi.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 86 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti, teżenta rekwiżiti tekniċi għall-
ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 kif ukoll 
kwalunkwe limitazzjoni meħtieġa fuq id-
drittijiet tal-informazzjoni lil u l-aċċess 
mis-suġġett tad-dejta u li jagħtu dettalji 
dwar il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji 
għad-drittijiet tas-suġġett tad-dejta f’dawn 
iċ-ċirkostanzi.

Or. en
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Emenda 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kontrollur jew proċessur jista’
jittrasferixxi dejta personali lil pajjiż terz 
jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
għal għanijiet ta’ storja, statistika jew 
riċerka xjentifika jekk:
(a) dawk l-għanijiet ma jistgħux jintlaħqu 
b’mod raġonevoli bl-ipproċessar ta’ dejta 
li ma jippermettix jew m’għadux 
jippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġett 
tad-dejta;
(b) ir-riċevitur ma għandux aċċess 
raġonevoli għal dejta li tippermetti l-
attribuzzjoni tal-informazzjoni lil suġġett 
tad-dejta identifikat jew identifikabbli; kif 
ukoll
(c) klawżoli kuntrattwali bejn il-kontrollur 
jew proċessur u r-riċevitur tad-dejta 
jipprojbixxu l-identifikazzjoni mill-ġdid 
tas-suġġett tad-dejta u jillimitaw l-
ipproċessar skont il-kundizzjonijiet u s-
salvagwardji stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferiment tad-dejta psewdonimizzata għal skopijiet ta’ riċerka huwa leġittimu.

Emenda 3095
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Id-dispożizzjonijiet f’dan l-Artikolu 
huma mingħajr preġudizzju għal 
eżenzjonijiet jew derogi li l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu skont l-Artikolu 80 
sabiex jirrikonċiljaw id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali mar-regoli 
tal-libertà tal-espressjoni inkluż kif dawn 
jirrelataw mal-libertà tal-investigazzjoni 
akkademika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jenfasizza li l-Artikolu 83 huwa komplimentari għall-Artikolu 80, u ma jirrestrinġihx.

Emenda 3096
Sarah Ludford

Proposta għal regolament
Artikolu 83 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83a

L-ipproċessar tad-dejta tal-kundanni 
kriminali għall-iskop tal-prevenzjoni tal-

kriminalità finanzjarja
Fi ħdan il-limiti ta’ dan ir-Regolament u 
skont l-Artikolu 9(2)(j), l-ipproċessar tad-
dejta personali li tikkonċerna l-kundanni 
kriminali jew miżuri relatati ta’ sigurtà 
għandu jiġi permess jekk jipprovdi miżuri 
xierqa għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta u huwa:
(a) għall-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni jew l-iskoperta ta’ 
kriminalità finanzjarja; jew
(b) raġunijiet ta’ interess pubbliku bħall-
protezzjoni kontra theddid transkonfinali 
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tal-kriminalità finanzjarja, u fi 
kwalunkwe każ, għandha titwettaq b’mod 
neċessarju mingħajr ma jintalab il-
kunsens tas-suġġett tad-dejta sabiex dawk 
l-għanijiet ma jiġux ippreġudikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn ta’ spjegazzjoni.

Emenda 3097
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 83a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83a

Derogi għall-ipproċessar ta’ dejta għal 
għanijiet ta’ storja, statistika, u riċerka 

xjentifika
1. Id-dejta personali, apparti miż-żmien 
neċessarju biex jitwettqu l-għanijiet finali 
tal-ipproċessar inizjali li għalihom tkun 
inġabret, tista’ tkun suġġetta għal
ipproċessar mis-servizzi tal-arkivji li 
għandhom bħala missjoni ewlenija jew l-
obbligu legali li jiġbru, jżommu, 
jikklassifikaw, jikkomunikaw, 
jippreżentaw jew ixandru l-arkivji fl-
interess pubbliku, l-aktar għall-
ġustifikazzjoni tad-drittijiet tal-persuni 
jew għal għanijiet ta’ storja, statistika, u 
riċerka xjentifika.
Il-missjonijiet ta’ komunikazzjoni u ta’ 
xandir iridu jsiru b’konformità mas-
sistemi previsti mill-Istati Membri fl-
oqsma tal-aċċess, tal-komunikabbiltà u 
tax-xandir ta’ dokumenti amministrattivi 
jew tal-arkivji.
2. Dan l-ipproċessar ta’ dejta personali 
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mhuwiex suġġett għall-Artikoli 5 punt (d), 
9, 23, 32, 33, 38 u 53, il-paragrafu 1, 
punti (f) u (g).
3. L-Istati Membri jinkoraġixxu t-tfassil, 
b’mod partikolari mill-Grupp Ewropew 
tal-Arkivji, ta' kodiċijiet ta’ kondotta 
maħsuba biex jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni għall-arkivji ta’ regoli 
fil-qasam tad-dejta personali, sabiex ikun 
żgurat b’mod partikolari:
(a) il-kunfidenzjalità tad-dejta minn 
persuni terzi;
(b) l-awtentiċità, l-integrità u ż-żamma fi 
stat tajjeb tad-dejta;
(c) l-aċċessibiltà għall-arkivki fil-qafas ta’ 
sistemi ta’ dokumenti amministrattivi jew 
ta’ arkivji tal-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Emenda 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou
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Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli speċifiċi 
sabiex jistabbilixxu s-setgħat investigattivi 
mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti 
fl-Artikolu 53(2) fir-rigward tal-kontrolluri 
jew il-proċessuri li huma soġġetti skont il-
liġi nazzjonali jew ir-regoli stabbiliti minn 
korpi nazzjonali kompetenti għal obbligu 
ta’ segretezza professjonali jew obbligi ta’ 
segretezza oħrajn ekwivalenti, meta din 
tkun meħtieġa u proporzjonata għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss 
fir-rigward ta’ dejta personali li l-kontrollur 
jew il-proċessur ikun irċieva mingħand jew 
kiseb f’attività koperta minn dan l-obbligu 
ta’ segretezza.

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw regoli 
speċifiċi sabiex jistabbilixxu s-setgħat 
investigattivi mill-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni stabbiliti fl-Artikolu 53(2) fir-
rigward tal-kontrolluri jew il-proċessuri li 
huma soġġetti skont il-liġi nazzjonali jew 
ir-regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali 
kompetenti għal obbligu ta’ segretezza 
professjonali jew obbligi ta’ segretezza 
oħrajn ekwivalenti, meta din tkun meħtieġa 
u proporzjonata għar-rikonċiljazzjoni tad-
dritt tal-protezzjoni ta’ dejta personali mal-
obbligu ta’ segretezza. Dawn ir-regoli 
għandhom japplikaw biss fir-rigward ta’ 
dejta personali li l-kontrollur jew il-
proċessur ikun irċieva mingħand jew kiseb 
f’attività koperta minn dan l-obbligu ta’ 
segretezza.

Or. en

Emenda 3099
Alexandra Thein

Proposta għal regolament
Artikolu 84 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw regoli speċifiċi 
sabiex jistabbilixxu s-setgħat investigattivi 
mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni stabbiliti 
fl-Artikolu 53(2) fir-rigward tal-
kontrolluri jew il-proċessuri li huma 
soġġetti skont il-liġi nazzjonali jew ir-
regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali 
kompetenti għal obbligu ta’ segretezza 
professjonali jew obbligi ta’ segretezza 
oħrajn ekwivalenti, meta din tkun 

1. L-Istati Membri jistgħu jadottaw bil-liġi:
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meħtieġa u proporzjonata għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza. 
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss 
fir-rigward ta’ dejta personali li l-
kontrollur jew il-proċessur ikun irċieva 
mingħand jew kiseb f’attività koperta 
minn dan l-obbligu ta’ segretezza.

(a) eżenzjonijiet jew derogi mid-
dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali 
tal-Kapitolu II, id-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta tal-Kapitolu III, dwar il-kontrollur u 
l-proċessur fil-Kapitolu IV, dwar it-
trasferiment tad-dejta personali lill-pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
fil-Kapitolu V għall-ipproċessar tad-dejta 
personali li huma suġġetti għal obbligu 
ta’ segretezza professjonali jew obbligu 
ieħor ekwivalenti ta’ segretezza tal-
kontrollur jew tal-proċessur,
(b) fil-limiti ta’ dan ir-Regolament, regoli 
speċifiċi sabiex jistabbilixxu s-setgħat 
investigattivi mill-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni stabbiliti fl-Artikolu 53(2) fir-
rigward tal-kontrolluri jew il-proċessuri li 
huma soġġetti skont il-liġi nazzjonali jew 
ir-regoli stabbiliti minn korpi nazzjonali 
kompetenti għal obbligu ta’ segretezza 
professjonali jew obbligi ta’ segretezza 
oħrajn ekwivalenti, meta din tkun 
meħtieġa u proporzjonata għar-
rikonċiljazzjoni tad-dritt tal-protezzjoni ta’ 
dejta personali mal-obbligu ta’ segretezza.
Dawn ir-regoli għandhom japplikaw biss 
fir-rigward ta’ dejta personali li l-
kontrollur jew il-proċessur ikun irċieva 
mingħand jew kiseb f’attività koperta 
minn dan l-obbligu ta’ segretezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 3100
Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85 imħassar
Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-
dejta ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet 
reliġjużi
1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew 
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, regoli komprensivi 
dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, dawn ir-regoli jistgħu jkomplu 
japplikaw sakemm dawn jinġiebu 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.
2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi 
li japplikaw regoli komprensivi skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta għal regolament
Artikolu 85
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85 imħassar
Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-
dejta ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet 
reliġjużi
1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew 
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, regoli komprensivi 
dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, dawn ir-regoli jistgħu jkomplu 
japplikaw sakemm dawn jinġiebu 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.
2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi 
li japplikaw regoli komprensivi skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament speċjali ta’ kull tip ta’ knejjes u komunitajiet reliġjużi f’dan il-kuntest mhuwiex 
xieraq. L-interessi tal-knejjes u ta’ oħrajn rigward id-dejta sensittiva huma diġà inklużi fl-
Artikolu 9.

Emenda 3102
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-
dejta ta’ knejjes u assoċjazzjonijiet 
reliġjużi

Regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta ta’ 
knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi

Or. nl
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Emenda 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew 
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, konġunt ta’ regoli dwar 
il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali, dawn ir-
regoli jistgħu jkomplu japplikaw sakemm 
dawn jinġiebu konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew 
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, konġunt ta’ regoli dwar 
il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali, dawn ir-
regoli jistgħu jkomplu japplikaw, u jekk 
ikun meħtieġ jiġu modifikati, sakemm 
dawn jinġiebu konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 3104
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew 
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, regoli komprensivi
dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali, 
dawn ir-regoli jistgħu jkomplu japplikaw
sakemm dawn jinġiebu konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

1. Meta fi Stat Membru, knejjes jew
assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi 
japplikaw regoli adegwati dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali, dawn ir-
regoli jistgħu jiġu applikati, sakemm dawn
jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-
dejta.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà, ir-regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għal 
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dispożizzjonijiet adegwat fl-Istati Membri li jikkonċernaw l-ipproċessar tad-dejta minn 
knejjes jew assoċjazzjonijiet reliġjużi. Dan jippermetti li jiġi żgurat livell sodisfaċenti ta' 
protezzjoni tad-dejta filwaqt li fl-istess ħin tiġi evitata l-impożizzjoni ta' piż fuq il-knejjes u l-
assoċjazzjonijiet reliġjużi, hekk kif dawn prinċipalment jipproċessaw dejta li tikkonċerna lill-
membri tagħhom stess.

Emenda 3105
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi 
li japplikaw regoli komprensivi skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Mhumiex il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li jistgħu u għandhom jistabbilixxu 
awtoritajiet superviżorji indipendenti. Il-Kapitolu VI jindika li l-Istati Membri huma 
responsabbli għall-istabbiliment u l-funzjonament ta' awtorità superviżorja waħda jew aktar.

Emenda 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li 
japplikaw konġunt ta’ regoli skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan 
ir-Regolament.

2. Il-knejjes u l-assoċjazzjonijiet reliġjużi li 
japplikaw konġunt ta’ regoli skont il-
paragrafu 1 għandhom jipprovdu għall-
istabbilment ta’ awtorità ta’ superviżjoni 
indipendenti skont il-Kapitolu VI ta’ dan 
ir-Regolament, jew jiksbu ċertifikazzjoni 
biżżejjed għall-proċessi li jsiru skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 39.
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Or. es

Emenda 3107
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 85 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85a

Dispożizzjoni ġenerali dwar id-Drittijiet 
Fundamentali

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jiggarantixxu l-applikazzjoni 
konsistenti tal-Karta tad-Drittjiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-
prinċipji fundamentali legali kif stabbiliti 
fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 3108
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Kapitolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 ATTI DELEGATI U ATTI TA’ 
IMPLIMENTAZZJONI

ATTI DELEGATI

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti kollha ta’ implimentazzjoni b’atti delegati sabiex jiġi 
garantit l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
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Emenda 3109
Nils Torvalds

Proposta għal regolament
Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.

imħassar

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat mid-dejta tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.
3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ tkun 
revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni ta’ setgħa speċifikata f’dik 
id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
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għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att 
ddelegat diġà fis-seħħ.
4. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 3110
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-
Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-
Artikolu 14(9), l-Artikolu 15(3), l-
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20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat mid-dejta tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-
Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 3111
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat mid-dejta tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6) u l-Artikolu 83(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien mhux determinat mid-dejta tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda b’rabta mal-emendi għall-Artikoli 81(3) u 82(3).
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Emenda 3112
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux determinat mid-dejta tad-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
[Artikoli XXX] għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-dejta tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 3113
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-
Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-
Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-
Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-
Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-
Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-
Artikolu 9(3), l-Artikolu 12(5), l-
Artikolu 14(9), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-
Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 30(3), l-
Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
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Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ 
tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delegazzjoni ta’ setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ il-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’dejta aktar tard speċifikata fiha. Hija 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) tista’ tkun revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ il-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’dejta 
aktar tard speċifikata fiha. Hija ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Or. de

Emenda 3114
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 6(5), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 
9(3), l-Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-Artikolu 
20(6), l-Artikolu 22(4), l-Artikolu 23(3), l-
Artikolu 26(5), l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 
30(3), l-Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-Artikolu 
35(11), l-Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), 
l-Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-Artikolu 
82(3) u l-Artikolu 83(3) tista’ tkun 
revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ 
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-ebda att ddelegat 
diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
[Artikoli XXX] tista’ tkun revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delegazzjoni ta’ setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-ebda att ddelegat 
diġà fis-seħħ.
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Or. en

Emenda 3115
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn (2) fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-
[Artikoli XXX] għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ sena min-notifika ta’ 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’sitt xhur fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tiggarantixxi li l-Kunsill u l-Parlament Ewropew ikollhom biżżejjed ħin li 
japprovaw l-att delegat. Jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu jridu japprovaw l-att 
delegat qabel, jistgħu jagħmlu dan billi jinfurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw għall-att delegat.
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Emenda 3116
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-
Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-
Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-
Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-
Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(9), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-
Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5),  l-
Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-
Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandu 
jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-
ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ 
xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm 
il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 3117
Stanimir Ilchev

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-
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Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(7), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-
Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-
Artikolu 31(5), l-Artikolu 32(5), l-
Artikolu 33(6), l-Artikolu 34(8), l-
Artikolu 35(11), l-Artikolu 37(2), l-
Artikolu 39(2), l-Artikolu 43(3), l-
Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 12(5), l-Artikolu 14(9), l-
Artikolu 15(3), l-Artikolu 17(9), l-
Artikolu 20(6), l-Artikolu 22(4), l-
Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 30(3), l-Artikolu 31(5), l-
Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-
Artikolu 43(3), l-Artikolu 44(7), l-
Artikolu 79(6), l-Artikolu 81(3), l-
Artikolu 82(3) u l-Artikolu 83(3) għandu
jidħol fis-seħħ jekk ma tkun ġiet espressa l-
ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ 
xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm 
il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 3118
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 

5. Att delegat adottat skont l-
[Artikoli XXX] għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ erba’ xhur min-
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
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ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 3119
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6), l-
Artikolu 81(3), l-Artikolu 82(3) u l-
Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ jekk 
ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew 
kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5), 
l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(3), l-Artikolu 
12(5), l-Artikolu 14(7), l-Artikolu 15(3), l-
Artikolu 17(9), l-Artikolu 20(6), l-Artikolu 
22(4), l-Artikolu 23(3), l-Artikolu 26(5), l-
Artikolu 28(4), l-Artikolu 30(3), l-Artikolu 
31(5), l-Artikolu 32(5), l-Artikolu 33(6), l-
Artikolu 34(8), l-Artikolu 35(11), l-
Artikolu 37(2), l-Artikolu 39(2), l-Artikolu 
43(3), l-Artikolu 44(7), l-Artikolu 79(6) u 
l-Artikolu 83(3) għandu jidħol fis-seħħ 
jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn 
min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda b’rabta mal-emendi għall-Artikoli 81(3) u 82(3).

Emenda 3120
Rui Tavares

Proposta għal regolament
Artikolu 86 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-att 
delegat skont l-Artikolu 11(2a) mhux iktar 
tard minn sena wara d-dħul fis-seħħ tar-
regolament. Il-Kummissjoni tista’ testendi 
d-data tal-iskadenza b’6 xhur.

Or. en

Emenda 3121
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 87

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 87 imħassar
Proċedura ta’ Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.
2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, 
flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali li tissostitwixxi l-atti kollha ta’ implimentazzjoni b’ atti delegati sabiex 
jiġi garantit l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-proċess tad-deċiżjoni.

Emenda 3122
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, 
flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

imħassar

Or. en

Emenda 3123
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-perjodu tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, l-ipproċessar tad-dejta 
implimentat f’konformità mar-rekwiżiti 
tad-Direttiva 95/46/KE mhuwiex affettwat 
mir-revoka tad-Direttiva 95/46/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Eżenzjoni minn regolamenti ġodda għall-proċeduri eżistenti dwar l-ipproċessar tad-dejta
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Emenda 3124
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament m’għandux jimponi 
obbligi addizzjonali fuq persuni fiżiċi u 
ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali b’rabta mal-provvediment 
ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi 
li jkunu disponibbli għall-pubbliku fin-
netwerks ta’ komunikazzjoni pubbliċi fl-
Unjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet li 
għalihom huma suġġetti għal obbligi 
speċifiċi bl-istess objettiv stabbilit fid-
Direttiva 2002/58/KE.

1. Dan ir-Regolament ma jaffettwax id-
dispożizzjonijiet legali tal-Istati Membri, li 
jimplimentaw id-Direttiva 2002/85/KE fir-
rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali 
b’rabta mal-provvediment ta’ servizzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi li jkunu 
disponibbli għall-pubbliku fin-netwerks ta’ 
komunikazzjoni pubbliċi fl-Unjoni.

Or. de

Emenda 3125
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament m’għandux jimponi 
obbligi addizzjonali fuq persuni fiżiċi u 
ġuridiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali b’rabta mal-provvediment 
ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi 
li jkunu disponibbli għall-pubbliku fin-
netwerks ta’ komunikazzjoni pubbliċi fl-
Unjoni fir-rigward ta’ kwistjonijiet li 
għalihom huma suġġetti għal obbligi 
speċifiċi bl-istess objettiv stabbilit fid-
Direttiva 2002/58/KE.

1. Dan ir-Regolament m’għandux japplika, 
sakemm id-Direttiva 2002/58/KE tipprovdi 
għall-ipproċessar tad-dejta.

Or. en
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Emenda 3126
Alexander Alvaro

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2002/58 
għandu jitħassar.

2. L-Artikoli 1(2), 4 u 5 tad-
Direttiva 2002/58/KE għandhom jiġu 
mħassra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn meħtieġ, ir-Regolament ikopri l-bażi legali meħtieġa. Fejn il-leġiżlazzjoni tkun 
duplikata, huwa sensibbli li dan jiġi evitat billi jitħassru l-paragrafi inkwistjoni.

Emenda 3127
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2002/58 
għandu jitħassar.

2. L-Artikolu 1(2), l-Artikolu 2(b) u (c), l-
Artikolu 4(3), (4) u (5) u l-Artikoli 6 u 9 
tad-Direttiva 2002/58/KE għandhom jiġu 
mħassra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Opinjoni riċenti tiegħu dwar is-Servizzi ta’ Ġeolokazzjoni fil-Mezzi Mobbli Intelliġenti, il-
Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 jirrikonoxxi l-qafas legali rilevanti u primarju għar-
regolazzjoni tad-dejta tal-lokazzjoni għandu jkun id-Direttiva 95/46/KE. Minħabba li l-GDPR 
issa tinkludi “dejta tal-lokazzjoni” kif definit fl-Artikolu 4(1), it-tħassir tal-Artikolu 2(c) u 9 
tad-Direttiva 2002/58/KE jiżgura ċ-ċertezza legali.

Emenda 3128
Monika Hohlmeier
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Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2002/58 
għandu jitħassar.

2. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta sa 
mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, 
proposta għar-reviżjoni tal-qafas legali 
applikabbli għall-ipproċessar tad-dejta 
personali u l-protezzjoni tal-isfera privata 
fil-komunikazzjoni elettronika, biex 
jinġieb f’konformità ma’ dan ir-
Regolament bl-għan li jiġu żgurati regoli 
legali konsistenti u omoġenji relatati mad-
dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-
dejta personali fl-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Regolament tranżitorju

Emenda 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2002/58 
għandu jitħassar.

2. L-Artikolu 1(2), l-Artikolu 2(b) u (c), l-
Artikolu 4(3), (4) u (5) u l-Artikoli 6 u 9 
tad-Direttiva 2002/58/KE għandhom jiġu 
mħassra.

Or. en

Emenda 3130
Dimitrios Droutsas
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Proposta għal regolament
Artikolu 89 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 89a

Ipproċessar tad-dejta minn Istituzzjonijiet, 
korpi, uffiċċji u aġenziji tal-UE

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta sa 
mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 91(2) u, mingħajr dewmien, 
proposta għar-reviżjoni tal-qafas legali 
applikabbli għall-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni biex jinġieb 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament bl-
għan li jiġu żgurati regoli legali 
konsistenti u omoġenji relatati mad-dritt 
fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta 
personali fl-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 3131
Monika Hohlmeier

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan għandu japplika minn [sentejn mid-
data msemmija fil-paragrafu 1].

Dan għandu japplika minn [sentejn mid-
data msemmija fil-paragrafu 1]. F’dan il-
perjodu ta’ żmien, l-ipproċessar tad-dejta 
implimentat f’konformità mar-rekwiżiti 
tad-Direttiva 95/46/KE għandu jkompli sa 
[ħames snin mid-data msemmija fil-
paragrafu 1] mingħajr ma jaffettwa l-
obbligi stipulati fil-Kapitoli I sa IV.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet tal-aspettattivi leġittimi kostituzzjonali, il-proposta supplimetari tipprovdi 
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tliet snin addizzjonali ta’ eżenzjoni minn regolamenti ġodda għall-proċeduri dwar l-
ipproċessar tad-dejta, li ġew stabbiliti sad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, f’konformità 
mar-rekwiżiti ta’ qabel tal-liġi tal-Unjoni.

Emenda 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 91 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan għandu japplika minn [sentejn mid-
data msemmija fil-paragrafu 1].

Dan għandu japplika minn [sentejn mid-
data msemmija fil-paragrafu 1] mingħajr 
preġudizzju għall-użu ta’ dejta personali 
pproċessata b’mod legali qabel dik id-
data.

Or. en

Emenda 3133
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Anness 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

-

Emenda
Ara l-Anness X hawn taħt
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No personal data are 
processed for purposes 

other than the purposes for 
which they were collected

Ma tiġi pproċessata ebda 
dejta personali għal skopijiet 
għajr dawk li għalihom tkun 

ġiet miġbura

Anness X – Il-Preżentazzjoni tad-dettalji msemmija fl-Artikolu - 13a (ġdid)

1. Wara li kkunsidra l-proporzjonijiet imsemmija fil-punt 6, id-dettalji għandhom jiġu 
pprovduti kif ġej: 

Ma tinġabarx dejta 
personali aktar mill-minimu 

meħtieġ għal kull skop 
speċifiku tal-ipproċessar

Ebda dejta personali ma 
tinżamm għal aktar mill-
linimu meħtieġ għal kull 

skop speċifiku tal-
ipproċessar 

Ebda dejta personali ma 
titqassam lil partijiet terzi 
mhux pubbliċi għal skopijiet 
oħra għajr dawk li għalihom 

tkun ġiet miġbura

L-ebda dejta personali ma tiġi 
mibjugħa

Ebda mid-dejta personali ma 
tinżamm f’forma mhux 

kriptata

IKONA INFORMAZZJONI ESSENZJALI ISSODISFAT
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2) Il-kliem li ġejjin fir-ringieli fit-tieni kolonna tat-tabella fil-punt 1, intitolati 
“INFORMAZZJONI ESSENZJALI”, għandhom jigu fformattjati b’tipa grassa:

a) il-kliem "Ma tinġabarx" fl-ewwel ringiela tat-tieni kolonna;
b) il-kelma “ma tinżamm” fit-tieni ringiela tat-tieni kolonna;
c) il-kelma "pproċessata" fit-tielet ringiela tat-tieni kolonna;
d) il-kelma "titqassam" fir-raba ringiela tat-tieni kolonna;
e) il-kelma "mibjugħa" fil-ħames ringiela tat-tieni kolonna;

f) il-kliem "mhux kriptata" fis-sitt ringiela tat-tieni kolonna.

3) Wara li kkunsidra l-proporzjonijiet imsemmija fil-punt 6, ir-ringieli fit-tielet kolonna tat-
tabella fil-punt 1, intitolati “ISSODISFAT”, għandhom jimtlew b’waħda miż-żewġ forom 
grafiċi li ġejjin skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 4:

a)

b)

4) 

a) Jekk ma tinġabar ebda dejta personali aktar mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku 
tal-ipproċessar, l-ewwel ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-
forma grafika msemmija fil-punt 3a.

b) Jekk tinġabar dejta personali aktar mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-
ipproċessar, l-ewwel ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma 
grafika msemmija fil-punt 3b.
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c) Jekk ma tinżamm ebda dejta personali aktar mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku 
tal-ipproċessar, it-tieni ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-
forma grafika msemmija fil-punt 3a.

d) Jekk id-dejta personali tinżamm aktar mill-minimu meħtieġ għal kull għan speċifiku tal-
ipproċessar, it-tieni ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma 
grafika msemmija fil-punt 3b.

e) Jekk ebda dejta personali ma tiġi pproċessata għal skopijiet għajr dawk li għalihom tkun 
ġiet miġbura, it-tielet ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma 
grafika msemmija fil-punt 3a.

f) Jekk dejta personali tiġi pproċessata għal skopijiet għajr dawk li għalihom tkun ġiet 
miġbura, it-tielet ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma 
grafika msemmija fil-punt 3b.

g) Jekk l-ebda dejta personali ma tiġi mqassma lil partijiet terzi mhux pubbliċi għal skopijiet 
għajr dawk li għalihom tkun ġiet miġbura, ir-raba’ ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-
punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

h) Jekk id-dejta personali tiġi mqassma lil partijiet terzi mhux pubbliċi għal skopijiet oħra 
għajr dawk li għalihom tkun ġiet miġbura, ir-raba’ ringiela tat-tielet kolonna fit-tabella fil-
punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

i) Jekk ma tinbiegħ l-ebda dejta personali, il-ħames ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-
punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

j) Jekk id-dejta personali tinbiegħ, il-ħames ringiela tat-tielet kolonna tat-tabella fil-punt 1 
għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

k) Jekk ma tinżamm ebda dejta personali f’forma mhux kriptata, is-sitt ringiela tat-tieliet 
kolonna tat-tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3a.

l) Jekk tinżamm dejta personali f’forma mhux kriptata, is-sitt ringiela tat-tieliet kolonna tat-
tabella fil-punt 1 għandha tinkludi l-forma grafika msemmija fil-punt 3b.

5) Il-kuluri Pantone ta’ referenza tal-forom grafiċi msemmija fil-punt 1 huma Black Pantone 
Nru 7547 u Red Pantone Nru 485. Il-kulur Pantone ta’ referenza tal-forma grafika msemmija 
fil-punt 3a huwa Green Pantone Nru 370. Il-kulur Pantone ta’ referenza tal-formola grafika 
msemmija fil-punt 3b huwa Red Pantone Nru 485.

6) Il-proporzjon mogħti fl-illustrazzjoni għandu jiġi rrispettat, anke meta t-tabella tiċkien jew 
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Or. en


