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Emenda 430
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
bil-liġi kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta 
li jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għal aċċess għas-soġġett tad-dejta ma għandux jiġi ristrett għall-kategoriji sħaħ ta' 
pproċessar. Il-limitazzjonijiet għal dan id-dritt jistgħu jkunu leġittimi biss f'każijiet 
individwali.

Emenda 431
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu bil-
liġi kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li 
jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 1.

2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu bil-
liġi kategoriji ta’ pproċessar tad-dejta li 
jistgħu jaqgħu kompletament jew 
parzjalment taħt l-eżenzjonijiet tal-
paragrafu 1. Madankollu, dawn l-
eżenzjonijiet m'għandhomx jiġu applikati 
b'mod ġenerali, iżda biss f'ċirkostanzi 
speċifi u għandhom jinkludu 
ġustifikazzjoni motivata. Il-kontrollur 
għandu jkun responsabbli għal dawn il-
valutazzjonijiet motivati individwali.

Or. en
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Emenda 432
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
l-eżenzjonijiet għall-paragrafi 1 u 2 b'mod 
restrittiv, li jippermetti li l-aċċess jiġi 
applikat bis-sħiħ għal kull miżura 
restrittiva speċifika.  L-eżenzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1 m'għandhomx 
jiġu applikati b'mod ġenerali, iżda 
għandhom jintalbu b'mod speċifiku u 
għandhom jinkludu ġustifikazzjoni 
motivata.

Or. en

Emenda 433
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jaraw li l-
kontrollur jivvaluta, f’kull każ speċifiku, 
permezz ta’ eżami individwali, konkret u 
motivat, jekk tapplikax restrizzjoni 
parzjali jew sħiħa għal waħda mir-
raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jew 
2.

Or. en

Emenda 434
Jan Mulder
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 
2, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut jew 
restrizzjoni tal-aċċess, dwar ir-raġunijiet 
għar-rifjut u dwar il-possibbiltajiet li 
jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ 
superviżjoni u li jinstab rimedju 
ġudizzjarju. L-informazzjoni dwar ir-
raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom 
tkun ibbażata d-deċiżjoni tista’ titħalla 
barra meta l-għoti ta’ dik l-informazzjoni 
jimmina speċifikament għan skont il-
paragrafu 1.

3. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 
2, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta mingħajr dewmien żejjed dwar 
kwalunkwe rifjut jew restrizzjoni tal-
aċċess, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u dwar 
il-possibbiltajiet li jitressaq ilment quddiem 
l-awtorità ta’ superviżjoni u li jinstab 
rimedju ġudizzjarju. L-informazzjoni dwar 
ir-raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom 
tkun ibbażata d-deċiżjoni tista’ titħalla 
barra meta l-għoti ta’ dik l-informazzjoni 
jimmina speċifikament għan skont il-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 435
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 
2, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut jew 
restrizzjoni tal-aċċess, dwar ir-raġunijiet 
għar-rifjut u dwar il-possibbiltajiet li 
jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ 
superviżjoni u li jinstab rimedju 
ġudizzjarju. L-informazzjoni dwar ir-
raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom 
tkun ibbażata d-deċiżjoni tista’ titħalla 
barra meta l-għoti ta’ dik l-informazzjoni 
jimmina speċifikament għan skont il-
paragrafu 1.

3. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
l-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut jew 
restrizzjoni tal-aċċess, dwar ir-raġunijiet 
għar-rifjut u dwar il-possibbiltajiet li 
jitressaq ilment quddiem l-awtorità ta’ 
superviżjoni u li jinstab rimedju 
ġudizzjarju. L-informazzjoni dwar ir-
raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom 
tkun ibbażata d-deċiżjoni tista’ titħalla 
barra meta l-għoti ta’ dik l-informazzjoni 
jimmina speċifikament għan skont il-
paragrafu 1.

Or. en



PE506.128v02-00 6/134 AM\929834MT.doc

MT

Emenda 436
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-kontrollur jiddokumenta r-raġunijiet
għaliex il-komunikazzjoni dwar ir-
raġunijiet fattwali jew legali li fuqhom 
tkun ibbażata d-deċiżjoni titħalla barra.

4. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-kontrollur jiddokumenta, abbażi ta' każ 
b'każ. ir-raġunijiet għaliex il-
komunikazzjoni dwar ir-raġunijiet fattwali 
jew legali li fuqhom tkun ibbażata d-
deċiżjoni tiġi ristretta. F'każ ta' lment, dik 
l-informazzjoni għandha tkun disponibbli 
għall-awtoritajiet superviżorji nazzjonali.

Or. pt

Emenda 437
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob,
b’mod partikulari fil-każijiet imsemmija 
fl-Artikolu 13, li l-awtorità ta’ superviżjoni 
tiċċekkja l-legalità tal-ipproċessar.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob, fil-
limiti tal-Artikoli 12 u 13, li l-awtorità ta’ 
superviżjoni tiċċekkja l-legalità tal-
ipproċessar.

Or. de

Emenda 438
Sophia in 't Veld

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

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob, 
b’mod partikulari fil-każijiet imsemmija fl-
Artikolu 13, li l-awtorità ta’ superviżjoni 
tiċċekkja l-legalità tal-ipproċessar.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jitlob, fi 
kwalunkwe ħin, b’mod partikulari fil-
każijiet imsemmija fl-Artikolu 13, li l-
awtorità ta’ superviżjoni tiċċekkja l-legalità 
tal-ipproċessar.

Or. en

Emenda 439
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jipprovdi li l-
kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar id-dritt li jitlob l-intervent tal-awtorità 
ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta, 
u fuq talba tas-suġġett tad-dejta, dwar id-
dritt li jitlob l-intervent tal-awtorità ta’ 
superviżjoni skont il-paragrafu 1.

Or. de

Emenda 440
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jipprovdi li l-
kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar id-dritt li jitlob l-intervent tal-awtorità 
ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma lis-suġġett tad-dejta 
dwar id-dritt li jitlob l-intervent tal-awtorità 
ta’ superviżjoni skont il-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 441
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiġi eżerċitat id-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta mill-
anqas li l-verifiki kollha meħtieġa mill-
awtorità ta' superviżjoni jkunu saru, u dwar 
l-eżitu fir-rigward tal-legalità tal-
ipproċessar inkwistjoni.

3. Meta jiġi eżerċitat id-dritt imsemmi fil-
paragrafu 1, l-awtorità ta’ superviżjoni 
għandha tinforma lis-suġġett tad-dejta mill-
anqas li l-verifiki kollha meħtieġa mill-
awtorità ta' superviżjoni jkunu saru, u dwar 
l-eżitu fir-rigward tal-legalità tal-
ipproċessar inkwistjoni. L-awtorità 
superviżorja għandha tinforma wkoll lis-
suġġett tad-dejta dwar id-dritt, tiegħu jew 
tagħha, li jfittex/tfittex rimedju 
ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 442
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb
mingħand il-kontrollur ir-rettifika ta’ dejta 
personali dwaru li ma tkunx eżatta. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jikseb il-kompletezza tad-dejta personali 
mhux kompluta, b’mod partikolari permezz 
ta’ stqarrija ta’ korrezzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb ir-
rettifika ta’ dejta personali dwaru li ma 
tkunx eżatta. Is-suġġett tad-dejta għandu 
jkollu d-dritt li jikseb il-kompletezza tad-
dejta personali mhux kompluta, b’mod 
partikolari permezz ta’ stqarrija ta’ 
korrezzjoni.

Or. de

Emenda 443
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur ir-rettifika ta’ dejta 
personali dwaru li ma tkunx eżatta. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jikseb il-kompletezza tad-dejta personali 
mhux kompluta, b’mod partikolari permezz 
ta’ stqarrija ta’ korrezzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur ir-rettifika jew il-
kompletezza ta’ dejta personali dwaru li ma 
tkunx eżatta jew mhux kompluta. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jikseb rettifika jew il-kompletezza jew il-
korrezzjoni tad-dejta personali mhux
preċiża jew mhux kompluta jew mhux 
eżatta, b’mod partikolari permezz ta’ 
stqarrija ta’ kompletezza jew ta’
korrezzjoni.

Or. en

Emenda 444
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur ir-rettifika ta’ dejta 
personali dwaru li ma tkunx eżatta. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jikseb il-kompletezza tad-dejta personali 
mhux kompluta, b’mod partikolari permezz 
ta’ stqarrija ta’ korrezzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur ir-rettifika ta’ dejta 
personali dwaru li ma tkunx eżatta. Is-
suġġett tad-dejta għandu jkollu d-dritt li 
jikseb il-kompletezza tad-dejta personali 
mhux kompluta, b’mod partikolari permezz 
ta’ stqarrija ta’ korrezzjoni. Il-kontrollur 
ma jistax jirrifjuta talba għal rettifika jekk 
id-dejta personali nkluża fiha tkun 
korretta bil-fatti.

Or. en

Emenda 445
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jekk kontrollur jirrifjuta li r-rettifika jew 
il-kompletezza ta' dejta personali, ir-
responsabilità tal-bżonn u tal-
proporzjonalità ta' dan ir-rifjut taqa' 
f'idejn il-kontrollur.

Or. en

Emenda 446
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-
suġġett tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut 
tar-rettifika, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut 
u dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment 
quddiem l-awtorità ta' superviżjoni u li 
jitfittex rimedju ġudizzjarju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta' rettifika għandu jkun disponibbli dejjem. Hu diffiċli li wieħed jifhem liema 
awtoritajiet ta' nfurza għandu jkollhom id-dritt li jżommu d-dejta żbaljata.

Emenda 447
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tar-
rettifika, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u 
dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment 
quddiem l-awtorità ta' superviżjoni u li 
jitfittex rimedju ġudizzjarju. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. pt

Emenda 448
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tar-
rettifika, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u 
dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment 
quddiem l-awtorità ta' superviżjoni u li 
jitfittex rimedju ġudizzjarju.

2. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
jekk is-suġġett tad-dejta jistax jasserixxi 
dan id-dritt b'mod dirett kontra l-
kontrollur jew jekk permezz ta'
intermedjarju bħall-awtorità superviżorja 
nazzjonali kompetenti.

3. Jekk is-suġġett tad-dejta jasserixxi d-
drittijiet tiegħu direttament kontra l-
kontrollur u dan tal-aħħr jirrifjuta r-
rettifika jew il-kompletezza, il-kontrollur, 
għandu jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tar-
rettifika, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u 
dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment 
quddiem l-awtorità ta' superviżjoni u li 
jitfittex rimedju ġudizzjarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jagħmlu dawn l-arranġamenti huma nfushom.
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Emenda 449
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

wilfriTest propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-kontrollur jinnotifika r-riċevituri li 
lilhom tkun intbagħtet id-dejta dwar 
kwalunkwe rettifika magħmula skont il-
paragrafu 1.

Or. pt

Emenda 450
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika mwettqa lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet murija d-dejta, sakemm ikun 
impossibbli li wieħed jagħmel dan.

Or. en

Emenda 451
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta 
personali relatata miegħu meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta 
personali relatata miegħu meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-
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dispożizzjonijiet adottati skont l-
Artikoli 4 (a) sa (e), 7 u 8 ta’ din id-
Direttiva.

dispożizzjonijiet adottati skont l-Artikoli 4,
6, 7 u 8 ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda twessa' l-ambitu u ssaħħaħ id-drittijiet individwali.

Emenda 452
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta 
personali relatata miegħu meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-
dispożizzjonijiet adottati skont l-
Artikoli 4 (a) sa (e), 7 u 8 ta’ din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta 
personali relatata miegħu u l-waqfien minn 
kwalunkwe tixrid ta' din id-dejta, meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-
dispożizzjonijiet adottati skont l-
Artikoli 4 (a) sa (e), 7 u 8 ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 453
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir ta’ dejta 
personali relatata miegħu meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-
dispożizzjonijiet adottati skont l-

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt tas-suġġett tad-dejta li jikseb 
mingħand il-kontrollur it-tħassir u l-
waqfien minn kwalunkwe pproċessar ta’ 
dejta personali relatata miegħu meta l-
ipproċessar ma jikkonformax mad-
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Artikoli 4 (a) sa (e), 7 u 8 ta’ din id-
Direttiva.

dispożizzjonijiet adottati skont l-
Artikoli 4 (a) sa (e), 7 u 8 ta’ din id-
Direttiva. Il-kontrollur għandu jieħu kull 
pass raġonevoli, inkluż miżuri tekniċi biex 
jinforma partijiet terzi.

Or. en

Emenda 454
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jwettaq it-tħassir 
mingħajr dewmien.

2. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
jekk is-suġġett tad-dejta jistax jasserixxi 
dan id-dritt b'mod dirett kontra l-
kontrollur jew jekk permezz ta' 
intermedjarju bħall-awtorità superviżorja 
nazzjonali kompetenti.
Jekk is-suġġett tad-dejta jasserixxi d-
drittijiet tiegħu direttament kontra l-
kontrollur u dan tal-aħħr jirrifjuta r-
rettifika jew il-kompletezza, il-kontrollur, 
għandu jinforma bil-miktub lis-suġġett 
tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tar-
rettifika, dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u 
dwar il-possibbiltajiet li jitressaq ilment 
quddiem l-awtorità ta' superviżjoni u li 
jitfittex rimedju ġudizzjarju.

Or. de

Emenda 455
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu 3. Jekk id-dispożizzjonijiet ta' din id-
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jimmarka l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fejn:

Direttiva jiddikjaraw li d-dejta personali 
għandha titħassar, l-imblukkar għandu 
jkun biżżejjed fejn:

Or. de

Emenda 456
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu 
jimmarka l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fejn:

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu 
jimmarka u jirrestrinġi l-ipproċessar ta’ 
dejta personali fejn:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta għandha tkun immarkata peress li xorta tkun tista' tiġi pproċessata għal raġunijiet 
limitati. F'dawk il-każijiet għandu jkun ċar li d-dejta personali qed tkun ikkontestata.

Emenda 457
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu 
jimmarka l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fejn:

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu 
jimmarka u jillimita kemm jista' jkun l-
użu ta’ dejta personali fejn:

Or. en

Emenda 458
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu
jimmarka l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fejn:

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu
jillimita l-ipproċessar ta’ dejta personali 
fejn:

Or. en

Emenda 459
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu
jimmarka l-ipproċessar ta’ dejta personali
fejn:

3. Minflok it-tħassir, il-kontrollur għandu
jillimita l-ipproċessar ta’ dejta personali
b’tali mod li ma jkunx soġġett għall-
operazzjonijiet normali tal-aċċess għad-
dejta u l-ipproċessar tal-kontrollur u ma 
jistax jinbidel aktar, meta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bżonnjuża għall-allinjament mal-abbozz ta' rapport dwar ir-regolament għall-protezzjoni 
tad-dejta.

Emenda 460
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) dejta personali msemmija f'dan il-
paragrafu tista', bl-eċċezzjoni tal-ħżin, tiġi 
pproċessata biss meta dan ikun meħtieġ 
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għal finijiet ta’ evidenza, jew biex jitħarsu 
l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta jew 
ta’ persuna oħra.

Or. en

Emenda 461
Salvatore Iacolino

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dejta personali tkun trid tinżamm 
għal objettivi ta’ prova;

(b) id-dejta personali tkun trid tinżamm 
għal objettivi ta’ prova jew il-prevenzjoni 
jew is-sejba ta' reati kriminali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn tal-protezzjoni tal-interessi tas-suġġett tad-dejta għandu jitqies fil-konfront tal-
interess  pubbliku fiż-żamma tas-sigurtà u l-protezzjoni tal-ekonomija legali.

Emenda 462
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
jkun ristrett skont dan il-paragrafu, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta qabel ineħħi r-restrizzjoni.

Or. en

Emenda 463
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-suġġett tad-dejta jopponi t-tħassir 
tagħha u minflok jitlob ir-restrizzjoni tal-
użu tagħha

(c) it-tħassir jista' jaffettwa l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta jew is-
suġġett tad-dejta jopponi t-tħassir tagħha u 
minflok jitlob ir-restrizzjoni tal-użu tagħha.

Or. de

Emenda 464
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-obbligi ta' dokumentazzjoni jew taż-
żamma ta' dejta stipulati mil-liġi huma 
ostaklu għat-tħassir; f'dan il-każ, id-dejta 
għandha tkun ittrattata bi qbil mal-obbligi 
ta' dokumentazzjoni jew ta' żamma ta' 
dejta stipulati mil-liġi;

Or. de

Emenda 465
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) huma maħżuna biss għal raġunijiet 
ta' konservazzjoni jew monitoraġġ tal-
protezzjoni tad-dejta;

Or. de
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Emenda 466
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) it-tħassir hu possibbli biss permezz ta' 
sforz tekniku sproporzjonat, pereżempju 
minħabba metodu ta' ħżin speċjali.

Or. de

Emenda 467
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dejta mblukkata tista' tintuża biss 
għar-raġuni li għaliha ma twettaqx it-
tħassir. Tista' tintuża wkoll jekk tkun 
essenzjali biex titwarrab ir-responsabilità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-konsegwenzi legali li għalihom għandha tkun imblukkata.

Emenda 468
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Dejta personali msemmija fil-
paragrafu 3 tista', bl-eċċezzjoni tal-ħżin, 
tiġi pproċessata biss meta dan ikun 
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meħtieġ għal finijiet ta’ evidenza, jew biex 
jitħarsu l-interessi vitali tas-suġġett tad-
dejta jew ta’ persuna oħra.

Or. en

Emenda 469
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dejta personali msemmija fil-
paragrafu 3, tista' tkun ipproċessata biss 
għal raġunijiet ta' evidenza. L-ipproċessar 
ta' dejta personali li tkun ikkontestata 
għal raġunijiet ta' evidenza hi permessa 
biss b'kundizzjoni li jinżamm l-immarkar 
sakemm l-akkuratezza tad-dejta personali 
tibqa' kkontestata.

Or. en

Emenda 470
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
jkun immarkat u ristrett skont il-
paragrafu 3, il-kontrollur għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta qabel ineħħi 
l-immarkar, u r-restrizzjoni fuq l-
ipproċessar ta' din id-dejta personali.

Or. en
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Emenda 471
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta l-ipproċessar ta’ dejta personali 
jkun ristrett skont il-paragrafu 3, il-
kontrollur għandu jinforma lis-suġġett 
tad-dejta qabel ineħħi r-restrizzjoni.

Or. en

Emenda 472
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-
suġġett tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut 
tat-tħassir jew restrizzjoni tal-ipproċessar, 
dwar ir-raġunijiet għar-rifjut u dwar il-
possibbiltajiet li jitressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u li jitfittex 
rimedju ġudizzjarju.

imħassar

Or. de

Emenda 473
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jinforma bil-miktub lis-suġġett 
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tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tat-tħassir 
jew restrizzjoni tal-ipproċessar, dwar ir-
raġunijiet għar-rifjut u dwar il-
possibbiltajiet li jitressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u li jitfittex 
rimedju ġudizzjarju.

tad-dejta dwar kwalunkwe rifjut tat-tħassir 
jew restrizzjoni tal-ipproċessar, dwar ir-
raġunijiet għar-rifjut u dwar il-
possibbiltajiet li jitressaq ilment lill-
awtorità ta’ superviżjoni u li jitfittex 
rimedju ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 474
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-kontrollur jinnotifika r-riċevituri li 
lilhom tkun intbagħtet id-dejta dwar 
kwalunkwe rettifika magħmula skont il-
paragrafu 1.

Or. pt

Emenda 475
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi sabiex jassigura li l-limiti ta’ 
żmien stabbiliti għat-tħassir ta’ dejta 
personali u/jew għal reviżjoni perjodika 
tal-ħtieġa tal-ħażna tad-dejta jiġu 
osservati.

Or. en
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Emenda 476
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kontrollur għandu jikkomunika 
kwalunkwe tħassir jew immarkar mwettaq 
lil kull riċevitur li lilhom tkun ġiet murija 
d-dejta.

Or. en

Emenda 477
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
restrizzjoni dwar l-ipproċessar jew kull 
tħassir mwettqa lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet murija d-dejta, sakemm ikun 
impossibbli li wieħed jagħmel dan.

Or. en

Emenda 478
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Drittijiet relatati mar-riċevituri

Il-kontrollur għandu jikkomunika kull 
rettifika jew tħassir li jkun sar skont l-
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Artikolu 15 jew 16 lil kull riċevitur li lilu 
tkun ġiet trasferita d-dejta sakemm din 
ma tkunx possibbli jew meta tkun tinvolvi 
sforz sproporzjonat. Il-kontrollur għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta dwar dawk 
il-partijiet terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet fir-regolament dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 479
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li d-
drittijiet għal informazzjoni, aċċess, 
rettifika, tħassir u restrizzjoni tal-
ipproċessar imsemmija fl-Artikoli 11 sa 16
jitwettqu skont ir-regoli nazzjonali dwar 
proċedimenti ġudizzjarji fejn id-dejta 
personali tkun qiegħda f’deċiżjoni jew 
reġistru ġudizzjarju pproċessat fil-kors ta’ 
investigazzjonijiet u proċedimenti 
ġudizzjarji.

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li d-
drittijiet għal informazzjoni, aċċess, 
rettifika, tħassir u mblukkar stipulati fl-
Artikoli 11 sa 16 ikunu konformi Ml-liġi 
proċedurali nazzjonali fejn id-dejta 
personali tkun qiegħda f’deċiżjoni jew 
reġistru ġudizzjarju li hu marbut mat-teħid 
ta' deċiżjoni tal-Qorti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-artikolu għandu jkollu applikazzjoni aktar wiesa' biex ikopri l-qrati kollha u m'għandux 
japplika biss għal proċedimenti kriminali.

Emenda 480
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jadotta politiki u jimplimenta 
miżuri xierqa biex jassigura li l-ipproċessar 
ta’ dejta personali jsir f’konformità mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jadotta politiki u jimplimenta 
miżuri xierqa biex jassigura u jkun kapaċi 
li juri, għal kull operazzjoni ta' 
pproċessar, li l-ipproċessar ta’ dejta 
personali jsir f’konformità mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 481
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' 
salvagwardji speċifiċi fir-rigward tat-
trattament ta' dejta personali relatata mat-
tfal, fejn xieraq.

Or. fr

Emenda 482
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura l-verifika tal-
effettività tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Jekk ikun 
proporzjonat, din il-verifika għandha 
titwettaq minn awdituri interni jew esterni 
indipendenti.

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 18(3) tħassar u ma ġiex mibdul, peress li hemm il-perikolu ta' verifika eċċessiva. 
L-uffiċjali għall-protezzjoni tad-dejta u l-awtoritajiet superviżorji għandhom ikunu biżżejjed 
f'termini ta' garanzija tal-protezzjoni tad-dejta; Kontrolluri esterni jew interni addizzjonali 
mhumiex mixtieqa u sempliċement jikkawżaw aktar konfużjoni.

Emenda 483
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, 
wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost 
tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, 
wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost 
tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu 
jimplimenta, kemm fi żmien l-għażla tal-
mezzi għall-ipproċessaw u fiż-żmien tal-
ipproċessar innifsu, miżuri u proċeduri 
tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-
ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti tad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u jassigura l-protezzjoni tad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 484
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, 
wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost 
tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, 
wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi l-
kontrollur għandu, kemm fi żmien l-għażla 
tal-mezzi għall-ipproċessaw u fiż-żmien 
tal-ipproċessar innifsu, jimplimenta 
miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi 
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adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

xierqa b’mod li l-ipproċessar jissodisfa r-
rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta. Dan għandu jinkludi:
(a) miżuri tekniċi relatati mad-disinn 
tekniku u l-istruttura tal-prodott jew is-
servizz; kif ukoll
(b) miżuri organizzazzjonali relatati ma’ 
politiki operazzjonali tal-kontrollur.

Or. en

Emenda 485
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, 
wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost 
tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li, 
wara li jikkunsidra l-aħħar żviluppi u l-kost 
tal-implimentazzjoni, il-kontrollur għandu 
jimplimenta, kemm fi żmien l-għażla tal-
mezzi għall-ipproċessaw u fiż-żmien tal-
ipproċessar innifsu, miżuri u proċeduri 
tekniċi u organizzattivi xierqa b’mod li l-
ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti tad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u jassigura l-protezzjoni tad-
drittijiet tas-suġġett tad-dejta. Meta l-
kontrollur ikun wettaq valutazzjoni tal-
impatt tal-protezzjoni tad-dejta skont l-
Artikolu 25a, għandhom jitqiesu r-
riżultati meta jiġu żviluppati dawk il-
miżuri u l-proċeduri.

Or. en

Emenda 486
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għall-
objettivi tal-ipproċessar.

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għal kull 
għan speċifiku tal-ipproċessar.

Or. en

Emenda 487
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għall-
objettivi tal-ipproċessar.

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku; tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għall-
objettivi tal-ipproċessar u li 
partikolarment ma tinġabarx jew tinżamm 
aktar minn kemm huwa meħtieġ għal 
dawk l-objettivi, kemm f’dak li jirrigwarda 
l-ammont tad-dejta kif ukoll iż-żmien tal-
ħażna tagħha. Dan għandu jiġi żgurat bl-
użu ta’ miżuri tekniċi u/jew 
organizzazzjonali, kif xieraq. B’mod 
partikolari, dawk il-mekkaniżmi 
għandhom jassiguraw li b’mod 
awtomatiku d-dejta personali ma tkunx 
aċċessibbli għal għadd mhux definit ta’ 
individwi.

Or. en

Emenda 488
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għall-
objettivi tal-ipproċessar.

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa all-
objettivi tal-ipproċessar u li partikolarment 
ma tinġabarx jew tinżamm aktar minn 
kemm huwa meħtieġ għal dawk l-objettivi, 
kemm f’dak li jirrigwarda l-ammont tad-
dejta kif ukoll iż-żmien tal-ħażna tagħha.
B’mod partikolari, dawk il-mekkaniżmi 
għandhom jassiguraw li b’mod 
awtomatiku d-dejta personali ma tkunx 
aċċessibbli għal għadd mhux definit ta’ 
individwi.

Or. en

Emenda 489
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għall-
objettivi tal-ipproċessar.

2. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex jassigura li, b’mod 
awtomatiku, tiġi pproċessata biss dik id-
dejta personali li tkun meħtieġa għall-
objettivi tal-ipproċessar kif ukoll maħżuna 
mhux aktar tard milli meħtieġ mill-
awtorità ta' investigazzjoni responsabbli. 

Or. en

Emenda 490
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur għandu jimplimenta 
mekkaniżmi biex ikun żgurat li d-dejta 
personali ma tinġabarx jew ma tinżammx 
aktar mill-perjodu minimu għal dawk ir-
raġunijiet, kemm f'termini ta' volum ta' 
dejta u waqt iż-żmien li tulu tkun 
maħżuna. Dawk il-mekkaniżmi, 
għandhom, jobbligaw li l-aċċess limitat 
għad-dejta personali. 

Or. en

Emenda 491
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20 imħassar
Kontrolluri konġunti

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar 
ta’ dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-
kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi għall-
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta, permezz ta’ arranġament 
bejniethom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 20 ibaxxi l-istandard għall-protezzjoni tad-dejta u għalhekk tħassar mingħajr ma 
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nbidel. Għandhom ikunu l-kontrolluri konġunti biex jiddeċiedu jekk jagħmlux arranġament 
intern għas-separazzjoni tar-responsabilitajiet. Esternament għandu jkun hemm 
responsabilità konġunta bejn iż-żewġ partijiet għall-benefiċċju tas-suġġett tad-dejta.

Emenda 492
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-
kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi għall-
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta, permezz ta’ arranġament
bejniethom.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-
kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi għall-
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi 
għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta, permezz ta’ arranġament bil-
miktub jew permezz ta' att legali.

Or. en

Emenda 493
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-
kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi għall-
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi 

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta kontrollur jiddetermina l-objettivi, il-
kundizzjonijiet u l-mezzi tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali flimkien ma’ oħrajn, il-
kontrolluri konġunti jridu jistabbilixxu r-
responsabbiltajiet rispettivi għall-
konformità mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-proċeduri u l-mekkaniżmi 
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għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta, permezz ta’ arranġament 
bejniethom.

għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta, permezz ta’ arranġament
vinkolanti bil-miktub bejniethom.

Or. pt

Emenda 494
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li s-
suġġett tad-dejta jkun jista' jeżerċita d-
drittijiet tiegħu jew tagħha fir-rigward ta, 
u kontra, kull kontrollur konġunt. 

Or. en

Emenda 495
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe kontrollur involut fl-
ipproċessar tad-dejta għandu jkun 
awtorità kompetenti skont it-tifsira tal-
Artikolu 3.

Or. pt

Emenda 496
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti li 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti

(a) li jimplimenta miżuri u proċeduri 
tekniċi u organizzattivi stipulati fl-
Artikolu 27(1);
(b) li l-ipproċessar jissodisfa ukoll f'aspetti 
oħrajn, r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta. kif ukoll

(c) li s-suġġett tad-dejta għandu jsegwi l-
istruzzjonijiet tal-kontrollur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni ta' dan l-artikolu jsegwi l-Qafas ta' Deċiżjoni 2008/977/GAI li ma għandux 
jinbidel.

Emenda 497
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti li 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti li 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
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jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta, b’mod partikolari fir-rigward tal-
miżuri ta’ sigurtà tekniċi u l-miżuri 
organizzattivi li jirregolaw l-ipproċessar li 
għandu jsir u biex tkun assigurata l-
konformità ma’ dawk il-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-GDPR.

Emenda 498
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti li 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta operazzjoni ta’ pproċessar issir f’isem 
kontrollur, il-kontrollur għandu jagħżel 
proċessur li jagħti garanziji suffiċjenti li 
jimplimenta miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b’mod li l-ipproċessar 
jissodisfa r-rekwiżiti tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u jassigura l-
protezzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta. Ir-responsabilità li jintlaħqu dawn 
il-kondizzjonijiet għandha tkun f'idejn il-
kontrollur.

Or. pt

Emenda 499
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
t-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ 
proċessur għandu jkun regolat permezz ta’ 
att legali li jżomm lill-proċessur 
responsabbli lejn il-kontrollur u li jistipula 
partikolarment illi l-proċessur għandu 
jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-kontrollur, 
b’mod partikolari, meta t-trasferiment 
tad-dejta personali użata jkun ipprojbit.

2. It-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ 
proċessur għandu jkun regolat permezz ta’ 
att legali jew bi ftehim bil-miktub li 
jistipula partikolarment illi l-proċessur 
għandu jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-
kontrollur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni ta' dan l-artikolu jsegwi l-Qafas ta' Deċiżjoni 2008/977/GAI li ma għandux 
jinbidel.

Emenda 500
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
t-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ 
proċessur għandu jkun regolat permezz ta’ 
att legali li jżomm lill-proċessur 
responsabbli lejn il-kontrollur u li jistipula 
partikolarment illi l-proċessur għandu
jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-
kontrollur, b’mod partikolari, meta t-
trasferiment tad-dejta personali użata 
jkun ipprojbit.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
t-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ 
proċessur għandu jkun regolat permezz ta’
kuntratt jew att legali li jżomm lill-
proċessur responsabbli lejn il-kontrollur u 
li jistipula partikolarment illi l-proċessur 
għandu:

(a) jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-
kontrolluri;
(b) jimpjega biss persunal li jkun qabel li 
jkun marbut b’obbligu ta’ kunfidenzjalità 
jew li jkun taħt obbligu statutorju ta’ 
kunfidenzjalità;
(c) jieħu l-miżuri kollha meħtieġa skont l-
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Artikolu 28;
(d) jimpjega proċessur ieħor biss bil-
permess tal-kontrollur u għalhekk 
jinforma lill-kontrollur dwar l-intenzjoni 
tiegħu li jimpjega proċessur ieħor f’ħin 
xieraq sabiex il-kontrollur ikollu l-
possibbiltà li joġġezzjona;
(e) safejn ikun possibbli minħabba n-
natura tal-ipproċessar, jadotta bi ftehim 
mal-kontrollur ir-rekwiżiti tekniċi u 
organizzattivi meħtieġa għat-twettiq tal-
obbligu tal-kontrollur li jwieġeb għat-
talbiet biex jiġu eżerċitati d-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta stabbiliti fil-Kapitolu III;
(f) jgħin lill-kontrollur sabiex jassigura l-
konformità mal-obbligi skont l-Artikoli 28 
sa 32;
(g) jgħaddi r-riżultati kollha lill-
kontrollur wara li jintemm l-ipproċessar u 
ma jipproċessax id-dejta personali mod 
ieħor;
(h) jagħmel disponibbli għall-kontrollur u 
għall-awtorità ta’ superviżjoni kull 
informazzjoni meħtieġa għall-kontroll tal-
konformità mal-obbligi stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
(i) jikkunsidra l-prinċipju tal-protezzjoni 
tad-dejta b’intenzjoni u b’mod 
awtomatiku.

Or. en

Emenda 501
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li
t-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ 
proċessur għandu jkun regolat permezz ta’ 

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
t-twettiq ta’ pproċessar permezz ta’ 
proċessur għandu jkun regolat permezz ta’ 
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att legali li jżomm lill-proċessur 
responsabbli lejn il-kontrollur u li jistipula 
partikolarment illi l-proċessur għandu 
jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-kontrollur, 
b’mod partikolari, meta t-trasferiment tad-
dejta personali użata jkun ipprojbit.

kuntratt jew att legali li jżomm lill-
proċessur responsabbli lejn il-kontrollur:
Dawn l-atti b'mod partikolari jistipulaw li 
l-proċessur għandu

(a) jaġixxi biss fuq struzzjonijiet tal-
kontrollur;
(b) jimpjega biss persunal li għandhom 
obbligu statutorju ta' kunfidenzjalità;
(c) jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex 
jikkonforma mad-dispożizzjonijiet adottati 
skont l-Artikolu 27;
(d) jimpjega proċessur ieħor biss bil-
permess minn qabel tal-kontrollur;
(e) safejn dan ikun possibbli minħabba n-
natura tal-ipproċessar, joħloq bi ftehim 
mal-kontrollur ir-rekwiżiti tekniċi u 
organizzattivi meħtieġa għat-twettiq tal-
obbligu tal-kontrollur li jwieġeb għat-
talbiet tal-eżerċitar tad-drittijiet tas-
suġġett tad-dejta stabbiliti fil-Kapitolu III;
(f) jgħin lill-kontrollur sabiex jassigura l-
konformità mal-obbligi adottati skont l-
Artikoli 27 sa 32;
(g) jgħaddi r-riżultati kollha lill-
kontrollur wara li jintemm l-ipproċessar u 
ma jipproċessax id-dejta personali mod 
ieħor;
(h) jagħmel disponibbli għall-kontrollur u 
għall-awtorità ta’ superviżjoni kull 
informazzjoni meħtieġa għall-kontroll tal-
konformità mal-obbligi stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
(i) jikkunsidra l-prinċipju tal-protezzjoni 
tad-dejta b’intenzjoni u b’mod 
awtomatiku.

Or. en

Emenda 502
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
ikunu kapaċi li juru konformità mal-
obbligi msemmija fil-paragrafu 2. 

Or. en

Emenda 503
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jiddokumentaw bil-miktub l-istruzzjonijiet 
tal- kontrollur u l-obbligi tal-proċessur 
imsemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 504
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk proċessur jipproċessa dejta 
personali għajr kif ordnat mill-kontrollur, 
il-proċessur għandu jitqies bħala 
kontrollur fir-rigward ta’ dak l-
ipproċessar u għandu jkun soġġett għar-
regoli dwar il-kontrolluri konġunti 
stipulati fl-Artikolu 20.

imħassar

Or. pt
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Emenda 505
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk proċessur jipproċessa dejta 
personali għajr kif ordnat mill-kontrollur, 
il-proċessur għandu jitqies bħala 
kontrollur fir-rigward ta’ dak l-
ipproċessar u għandu jkun soġġett għar-
regoli dwar il-kontrolluri konġunti 
stipulati fl-Artikolu 20.

3. Jekk proċessur jipproċessa dejta 
personali mingħajr jew bi ksur ta' 
istruzzjoni mill-kontrollur u fin-nuqqas ta' 
obbligu legali xieraq, il-proċessur għandu 
jkun responsabbli għall-ipproċesar bħal li 
kieku hu kien il-kontrollur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Issegwi t-tħassir tal-Artikolu 20.

Emenda 506
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk proċessur jipproċessa dejta
personali għajr kif ordnat mill-kontrollur, 
il-proċessur għandu jitqies bħala kontrollur 
fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar u għandu 
jkun soġġett għar-regoli dwar il-kontrolluri 
konġunti stipulati fl-Artikolu 20.

3. Jekk proċessur jiġi ordnat minn 
kontrollur biex jieħu ċerti deċiżjonijiet 
indipendenti rigward id-dejta personali, il-
proċessur għandu jitqies bħala kontrollur 
fir-rigward ta’ dak l-ipproċessar u għandu 
jkun soġġett għar-regoli dwar il-kontrolluri 
konġunti stipulati fl-Artikolu 20.

Or. en

Emenda 507
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
proċessur u kull persuna li taġixxi bl-
awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur, li 
jkollhom aċċess għal dejta personali, 
jistgħu jipproċessawha biss fuq 
struzzjonijiet mill-kontrollur jew fejn ikun 
meħtieġ mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati 
Membri.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
proċessur u kull persuna li taġixxi bl-
awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur, li 
jkollhom aċċess għal dejta personali, 
jistgħu jipproċessawha biss fuq 
struzzjonijiet mill-kontrollur jew fejn ma 
jkun hemm l-ebda obbligu legali biex isir 
dan.

Or. de

Emenda 508
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
proċessur u kull persuna li taġixxi bl-
awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur, li 
jkollhom aċċess għal dejta personali, 
jistgħu jipproċessawha biss fuq 
struzzjonijiet mill-kontrollur jew fejn ikun 
meħtieġ mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati 
Membri.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
proċessur u kull persuna li taġixxi bl-
awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur, li 
jkollhom aċċess għal dejta personali, 
jistgħu jipproċessawha biss fuq 
struzzjonijiet mill-kontrollur jew fejn ikun 
meħtieġ mil-liġi tal-Unjoni jew tal-Istati 
Membri u huma marbutin bis-sigriet 
professjonali.

Or. pt

Emenda 509
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta proċessur ikun jew isir il-parti 
determinanti b’rabta mal-finijiet, il-mezzi 
jew il-metodi tal-ipproċessar tad-dejta jew 
ma jaġixxix b’mod esklużiv fuq l-
istruzzjonijiet, għandu jiġi kkunsidrat 
bħala kontrollur konġunt skont l-
Artikolu 20.

Or. en

Emenda 510
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a
Meta proċessur ikun jew isir il-parti 
determinanti b’rabta mal-finijiet, il-mezzi 
jew il-metodi tal-ipproċessar tad-dejta jew 
ma jaġixxix b’mod esklużiv fuq l-
istruzzjonijiet tal-kontrollur, għandu jiġi 
kkunsidrat bħala kontrollur konġunt 
skont l-Artikolu 20.

Or. en

Emenda 511
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23 imħassar
Dokumentazzjoni
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1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull kontrollur u proċessur iżomm 
dokumentazzjoni tas-sistemi u l-proċeduri 
kollha ta’ pproċessar taħt ir-
responsabbiltà tiegħu.
2. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi 
tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:
(a) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur, jew kwalunkwe kontrollur jew 
proċessur konġunt;
(b) l-objettivi tal-ipproċessar;
(c) ir-riċevituri jew kategoriji ta’ riċevituri 
tad-dejta personali;
(d) it-trasferimenti ta’ dejta lil pajjiż terz 
jew organizzazzjoni internazzjonali, 
inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali;
3. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jagħmlu d-dokumentazzjoni disponibbli, 
meta jiġu mitluba biex jagħmlu dan, lill-
awtorità ta’ superviżjoni.

Or. de

Emenda 512
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull kontrollur u proċessur iżomm 
dokumentazzjoni tas-sistemi u l-proċeduri 
kollha ta’ pproċessar taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull kontrollur u proċessur iżomm 
dokumentazzjoni dettaljata tas-sistemi u l-
proċeduri kollha ta’ pproċessar taħt ir-
responsabbiltà tiegħu.

Or. en
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Emenda 513
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur, jew kwalunkwe kontrollur jew 
proċessur konġunt;

(a) l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-
kontrollur, u l-uffiċjal ta' protezzjoni tad-
dejta tiegħu u dawk ta' kwalunkwe 
kontrollur jew proċessur konġunt;

Or. en

Emenda 514
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ftehim vinkolanti bil-miktub meta 
jkun hemm kontrolluri konġunti; lista ta' 
proċessuri u attivitajiet mwettqa mill-
proċessuri;

Or. pt

Emenda 515
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) deskrizzjoni tal-kategorija jew tal-
kategoriji ta' suġġetti tad-dejta u tad-dejta 
jew il-kategoriji tad-dejta pproċessata;

Or. pt
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Emenda 516
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) deskrizzjoni tar-regoli interni dwar l-
eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta bi qbil mal-Artikolu 10.

Or. pt

Emenda 517
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-trasferimenti ta’ dejta lil pajjiż terz 
jew organizzazzjoni internazzjonali, 
inkluża l-identifikazzjoni ta’ dak il-pajjiż
terz jew organizzazzjoni internazzjonali;

(d) it-trasferimenti ta’ dejta lil pajjiż terz 
jew organizzazzjoni internazzjonali, 
inkluża l-identifikazzjoni tal-awtorità 
kompetenti ta’ pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali li tagħmel 
it-talba, u l–bażi legali li fuqha d-dejta tiġi 
trasferita;

Or. en

Emenda 518
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-iskadenzi taż-żmien għat-tħassir tal-
kategoriji ta' dejta differenti;
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Or. en

Emenda 519
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) id-deskrizzjoni tal-miżuri msemmija 
fl-Artikolu 18(3).

Or. en

Emenda 520
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Dokumentazzjoni

1. It-trażmissjonijiet kollha ta' dejta 
personali għandha tkun irreġistrata jew 
dokumentata għal skopijiet ta' verifika 
tal-legalità tal-ipproċessar tad-dejta, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi assigurata l-
integrità tad-dejta u s-sigurtà tad-dejta.
2. Ir-reġistri jew id-dokumenti magħmula 
b'dan il-mod għandhom ikunu disponibbli 
lill-awtorità superviżorja meta mitlub. L-
awtorità superviżorja għandha tuża din l-
informazzjoni biss għall-iskop ta' verifika 
tal-legalità tal-ipproċessar tad-dejta u biex 
jiżgura l-integrità u s-sigurtà xierqa tad-
dejta.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Artikolu 10 tad-Direttiva Qafas 2008/977/ĠAI.

Emenda 521
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 24 imħassar
Żamma ta’ reġistri
1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li jinżammu reġistri tal-anqas tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari 
l-għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda 
minn dawn l-operazzjonijiet u safejn 
possibbli l-identifikazzjoni tal-persuna li 
tkun ikkonsultat jew żvelat id-dejta 
personali.
2. Ir-reġistri għandhom jintużaw biss 
għall-finijiet ta’ verifika tal-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta, awtomonitoraġġ u 
sabiex tiġi assigurata l-integrità tad-dejta 
u s-sigurtà tad-dejta.

Or. de

Emenda 522
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-anqas tal-

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-anqas tal-
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operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari l-
għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn 
dawn l-operazzjonijiet u safejn possibbli l-
identifikazzjoni tal-persuna li tkun 
ikkonsultat jew żvelat id-dejta personali.

operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari l-
għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn 
dawn l-operazzjonijiet u l-identifikazzjoni 
tal-persuna li tkun ikkonsultat jew żvelat 
id-dejta personali, u l-identità tar-riċevitur 
ta’ dik id-dejta u l-identità tar-riċevituri 
ta' din id-dejta. 

Or. en

Emenda 523
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-anqas tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari l-
għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn 
dawn l-operazzjonijiet u safejn possibbli l-
identifikazzjoni tal-persuna li tkun 
ikkonsultat jew żvelat id-dejta personali.

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar kollha, inkluż it-
trażmissjonijiet kollha ta' dejta. Ir-reġistri 
ta’ konsultazzjoni u żvelar għandhom juru 
b’mod partikolari l-għan, id-dejta u l-ħin 
ta’ kull waħda minn dawn l-operazzjonijiet 
u l-identifikazzjoni tal-persuna li tkun 
ikkonsultat jew żvelat id-dejta personali, u 
l-identità tar-riċevitur ta’ dik id-dejta.

Or. pt

Emenda 524
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-anqas tal-

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-anqas tal-
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operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari l-
għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn 
dawn l-operazzjonijiet u safejn possibbli l-
identifikazzjoni tal-persuna li tkun 
ikkonsultat jew żvelat id-dejta personali.

operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari l-
għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn 
dawn l-operazzjonijiet u l-identifikazzjoni 
tal-persuna li tkun ikkonsultat jew żvelat 
id-dejta personali.

Or. en

Emenda 525
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-anqas tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari l-
għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn 
dawn l-operazzjonijiet u safejn possibbli l-
identifikazzjoni tal-persuna li tkun 
ikkonsultat jew żvelat id-dejta personali.

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
jinżammu reġistri tal-anqas tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li ġejjin: 
ġbir, tibdil, konsultazzjoni, żvelar, taħlit 
jew tħassir. Ir-reġistri ta’ konsultazzjoni u 
żvelar għandhom juru b’mod partikolari l-
għan, id-dejta u l-ħin ta’ kull waħda minn 
dawn l-operazzjonijiet u l-identifikazzjoni 
tal-persuna li tkun ikkonsultat jew żvelat 
id-dejta personali.

Or. en

Emenda 526
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jagħmlu d-dokumentazzjoni disponibbli, 
meta jiġu mitluba biex jagħmlu dan, lill-
awtorità ta’ superviżjoni.
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Or. en

Emenda 527
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-reġistri għandhom jintużaw biss għall-
finijiet ta’ verifika tal-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta, awtomonitoraġġ u 
sabiex tiġi assigurata l-integrità tad-dejta u 
s-sigurtà tad-dejta.

2. Ir-reġistri għandhom jintużaw biss għall-
finijiet ta’ verifika tal-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta, awtomonitoraġġ u 
sabiex tiġi assigurata l-integrità tad-dejta u 
s-sigurtà tad-dejta, jew għal raġunijiet ta' 
kontabilità, jew mill-uffiċjal għall-
protezzjoni tad-dejta jew mill-awtorità 
għall-protezzjoni tad-dejta.

Or. pt

Emenda 528
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Analiżi regolari tar-reġistri għandu 
jitwettaq għal raġuni ta' sejbien ta' 
kwalunkwe użu ħażin, bi qbil ta' prattiċi 
ta' sigurtà tajbin.

Or. pt

Emenda 529
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur għandhom
jikkooperaw, meta jintalbu, mal-awtorità 
ta’ superviżjoni fit-twettiq tad-dmirijiet 
tagħha, b’mod partikolari billi jipprovdu l-
informazzjoni kollha neċessarja għall-
awtorità ta’ superviżjoni biex twettaq id-
dmirijiet tagħha.

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom
jaħdmu, meta jintalbu, mal-awtorità ta’ 
superviżjoni fit-twettiq tad-dmirijiet 
tagħha, abbażi tat-Taqsima 2 tal-kapitolu 
VI ta' din id-direttiva.

Or. de

Emenda 530
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
li f'każ ta' proposta għal leġiżlazzjoni li 
tipprovdi għall-ipproċessar tad-dejta 
personali li tfisser riskji serji għad-
drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini 
minħabba n-natura, l-iskop jew l-għan, 
għandha titwettaq valutazzjoni tal-impatt 
tal-miżura proposta dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali
Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni ġenerali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri 
previsti sabiex jindirizzaw dawk ir-riskji, 
salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 
mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
din id-Direttiva, filwaqt li jiġu kkunsidrati 
d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-
suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn 
ikkonċernati.
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

PIA rigward l-ipproċessar tad-dejta mill-forzi tal-liġi u tal-ordni mhijiex kompatibbli mal-fatt 
li l-ipproċessar tad-dejta mill-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji hi bbażata fuq bażi legali 
adegwata. Għalhekk jagħmel sens li d-dspożizzjoni dwar il-PIA tintrabat ma' leġiżlazzjoni 
ġdida.

Emenda 531
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-obbligu ta' kooperazzjoni għandu 
ukoll jkun żgurat meta l-awtorità 
superviżorja tkun trid teżamina s-sistemi 
ta' informazzjoni u l-ipproċessar ta' dejta 
personali biex b'hekk ikunu garantiti 
aċċess għall-binjiet tal-kontrollur jew tal-
proċessur tad-dejta.

Or. pt

Emenda 532
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’risposta għall-eżerċizzju tas-setgħat 
tal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-
punti (a) u (b) tal-Artikolu 46, il-
kontrollur u l-proċessur għandhom 
iwieġbu lill-awtorità ta’ superviżjoni fi 
żmien raġonevoli. It-tweġiba għandha 
tinkludi deskrizzjoni tal-miżuri meħuda u 
r-riżultati miksuba, b’risposta għall-
kummenti tal-awtorità ta’ superviżjoni.

imħassar

Or. de
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Emenda 533
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’risposta għall-eżerċizzju tas-setgħat 
tal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-
punti (a) u (b) tal-Artikolu 46, il-kontrollur 
u l-proċessur għandhom iwieġbu lill-
awtorità ta’ superviżjoni fi żmien 
raġonevoli. It-tweġiba għandha tinkludi 
deskrizzjoni tal-miżuri meħuda u r-riżultati 
miksuba, b’risposta għall-kummenti tal-
awtorità ta’ superviżjoni.

2. Bi tweġiba għall-eżerċizzju tas-setgħat 
tal-awtorità ta’ superviżjoni skont il-punt 
(b) tal-Artikolu 46, il-kontrollur u l-
proċessur għandhom iwieġbu lill-awtorità 
ta’ superviżjoni fi żmien raġonevoli li 
għandu jiġi speċifikat mill-awtorità ta’ 
superviżjoni. It-tweġiba għandha tinkludi 
deskrizzjoni tal-miżuri meħuda u r-riżultati 
miksuba, b’risposta għall-kummenti tal-
awtorità ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 534
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 

tad-dejta
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
qabel ma jitfasslu sistemi ġodda għall-
ipproċessar ta' dejta personali, il-
kontrollur jew il-proċessur li jaġixxu 
f'isem il-kontrollur, jew l-entità li 
tiddeċiedi dwar is-sistema l-ġdida, 
għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt 
tal-operazzjonjiet ta' proċessar previsti 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali.
2. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
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inqas deskrizzjoni sistematika ta’
(a) operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti 
u n-neċessità u l-proporzjonalità tagħhom 
fir-rigward tal-għan,
(b) valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u 
l-libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta,
(c) il-miżuri previsti sabiex jindirizzaw ir-
riskji u jimminimizzaw il-volum tad-dejta 
personali li qed tiġi pproċessata,
(d) salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 
mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
dan ir-Regolament, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati d-drittijiet u l-interessi 
leġittimi tas-suġġetti tad-dejta u persuni 
oħrajn ikkonċernati.
3. Il-kontrollur għandu jfittex l-opinjoni 
tas-suġġetti tad-dejta jew tar-
rappreżentanti tagħhom dwar l-
ipproċessar maħsub.
4. Il-valutazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli għall-pubbliku.
5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta, wara li tintalab opinjoni 
tal-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta, atti delegati bi qbil mal-Artikolu 56 
bil-għan li jkunu speċifikati aktar ir-
rekwiżiti għall-valutazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2, inkluż il-kondizzjonijiet u l-
proċeduri għall–iskalabilità, il-verifika u 
l-kapaċità tal-kontabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta' dejta personali f'dan il-qasam sensittiv għandu jsir biss wara valutazzjoni 
tal-impatt tal-protezzjoni tad-dejta. Id-dispożizzjonijiet huma bbażati fuq abbozz ta' rapport 
għall-protezzjoni tad-dejta sabiex tkun żgurata l-konsistenza.

Emenda 535
Cornelia Ernst
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Proposta għal direttiva
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-Protezzjoni 

tad-Dejta
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li, qabel l-ipproċessar ta' dejta personali, 
il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jwettaq valutazzjoni tal-impatt tas-sistemi 
tal-ipproċessar u l-proċeduri previsti dwar 
il-protezzjoni tad-dejta personali, fejn 
ikun probabbli li l-operazzjonijiet tal-
ipproċessar jippreżentaw riskji speċifiċi 
għad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti 
tad-dejta minħabba n-natura, il-kamp ta’ 
applikazzjoni u l-finijiet tagħhom.
2. B’mod partikolari, l-operazzjonijiet li 
ġejjin x’aktarx li jippreżentaw riskji 
speċifiċi kif imsemmi fil-paragrafu 1:
(a) l-ipproċessar ta’ dejta personali 
f’sistemi ta’ arkivjar fuq skala kbira 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ 
reati kriminali u l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali;
(b) l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ 
dejta personali skont is-sens tal-
Artikolu 8, ta’ dejta personali relatata 
mat-tfal u ta’ dejta bijometrika għall-
finijiet tal-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ 
reati kriminali u l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali
(c) l-evalwazzjoni ta’ aspetti personali 
relatati ma' persuna fiżika jew għall-
analiżi jew il-previżjoni b’mod partikolari 
tal-imġiba ta’ persuna fiżika, li hija 
bbażata fuq proċessar awtomatizzat u 
x’aktarx tirriżulta f’miżuri li jipproduċu 
effetti legali li jikkonċernaw l-individwu 
jew li jaffettwaw lill-individwu b’mod 
sinifikanti;
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(d) il-monitoraġġ ta’ żoni aċċessibbli 
għall-pubbliku, b’mod speċjali meta 
jintuża apparat ottiku-elettroniku 
(sorveljanza bil-vidjo) fuq skala kbira; jew
(e) operazzjonijiet ta’ pproċessar oħrajn li 
għalihom tkun meħtieġa l-konsultazzjoni 
mal-awtorità ta’ superviżjoni skont l-
Artikolu 26(1).
3. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni ġenerali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri 
previsti sabiex jindirizzaw dawk ir-riskji, 
salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 
mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
din id-Direttiva, filwaqt li jiġu kkunsidrati 
d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-
suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn 
ikkonċernati.
4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jikkonsulta lill-parteċipanti 
interessati kolha, inkluż ir-rappreżentanti 
tas-suġġetti tad-dejta, dwar l-ipproċessar 
previst.
5. Il-valutazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli għall-pubbliku.
6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, wara li titlob opinjoni 
mingħand il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-
Artikolu 56 għall-għan li tispeċifika aktar 
il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
jippreżentaw ir-riskji speċifiċi msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2 u r-rekwiżiti għall-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
inklużi kundizzjonijiet għall-modularità, 
il-verifika u l-awtidjar.

Or. en
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Emenda 536
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni 

tad-dejta
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, li 
meta l-operazzjonijiet ta' pproċessar 
jippreżentaw riskji speċifiċi għad-drittijiet 
u l-libertajiet tas-suġġetti tad-dejta 
minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu 
jew il-finijiet tagħhom, il-kontrollur jew 
il-proċessur li jaġixxu f'isem il-kontrollur 
għandhom iwettqu valutazzjoni tal-impatt 
tal-operazzjonijiet ta' pproċessar previsti 
jew attwali dwar il-protezzjoni ta' dejta 
personali, qabel operazzjonijiet ta' 
pproċessar ġodda jew kmieni kemm jista' 
jkun f'każ ta' operazzjonijiet ta' 
pproċessar.
2. B’mod partikolari, l-operazzjonijiet li 
ġejjin x’aktarx li jippreżentaw riskji 
speċifiċi kif imsemmi fil-paragrafu 1:
(a) l-ipproċessar ta’ dejta personali 
f’sistemi ta’ arkivjar fuq skala kbira 
għall-finijiet tal-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ 
reati kriminali u l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali;
(b) l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ 
dejta personali skont is-sens tal-
Artikolu 8, ta’ dejta personali relatata 
mat-tfal u ta’ dejta bijometrika għall-
finijiet tal-prevenzjoni, is-sejbien, l-
investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ 
reati kriminali u l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali
(c) l-evalwazzjoni ta’ aspetti personali 
relatati ma' persuna fiżika jew għall-
analiżi jew il-previżjoni b’mod partikolari 
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tal-imġiba ta’ persuna fiżika, li hija 
bbażata fuq proċessar awtomatizzat u 
x’aktarx tirriżulta f’miżuri li jipproduċu 
effetti legali li jikkonċernaw l-individwu 
jew li jaffettwaw lill-individwu b’mod 
sinifikanti;
(d) il-monitoraġġ ta’ żoni aċċessibbli 
għall-pubbliku, b’mod speċjali meta 
jintuża apparat ottiku-elettroniku 
(sorveljanza bil-vidjo) fuq skala kbira; jew
(e) operazzjonijiet ta’ pproċessar oħrajn li 
għalihom tkun meħtieġa l-konsultazzjoni 
mal-awtorità ta’ superviżjoni skont l-
Artikolu 26(1).
3. Il-valutazzjoni għandha tinkludi mill-
inqas deskrizzjoni ġenerali tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar previsti, 
valutazzjoni tar-riskji għad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ suġġetti tad-dejta, il-miżuri 
previsti sabiex jindirizzaw dawk ir-riskji, 
salvagwardji, miżuri ta’ sigurtà u 
mekkaniżmi li jiżguraw il-protezzjoni ta’ 
dejta personali u li juru l-konformità ma’ 
din id-Direttiva, filwaqt li jiġu kkunsidrati 
d-drittijiet u l-interessi leġittimi tas-
suġġetti tad-dejta u persuni oħrajn 
ikkonċernati.
4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jikkonsulta lill-pubbliku dwar 
l-ipproċessar maħsub, mingħajr 
preġudizzju għall-protezzjoni tal-interessi 
pubbliċi jew is-sigurtà tal-operazzjonijiet 
ta’ pproċessar.
5. Mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni 
tal-interessi pubbliċi jew is-sigurtà tal-
operazzjonijiet ta’ pproċessar, il-
valutazzjoni għandha ssir disponibbli 
faċilment għall-pubbliku.
6. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta, wara konsultazzjoni 
mingħand il-Bord Ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta, atti delegati skont l-
Artikolu 56 għall-għan li tispeċifika aktar 
il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-
operazzjonijiet ta’ pproċessar li aktarx 
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jippreżentaw ir-riskji speċifiċi msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2 u r-rekwiżiti għall-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, 
inklużi kundizzjonijiet għall-skalabilità, 
il-verifika u l-awtidjar.

Or. en

Emenda 537
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-kontrollur jew il-proċessur jikkonsulta 
lill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali li tkun ser 
tifforma parti minn sistema ġdida ta’ 
arkivjar li tkun ser tinħoloq fejn:

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-kontrollur jikkonsulta lill-awtorità ta’ 
superviżjoni qabel l-ipproċessar ta’ dejta 
personali li tkun ser tifforma parti minn 
sistema ġdida ta’ arkivjar li tkun ser 
tinħoloq fejn:

Or. pt

Emenda 538
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-kontrollur jew il-proċessur jikkonsulta 
lill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali li tkun ser 
tifforma parti minn sistema ġdida ta’ 
arkivjar li tkun ser tinħoloq fejn:

1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-kontrollur jew il-proċessur jikkonsulta 
lill-awtorità ta’ superviżjoni qabel l-
ipproċessar ta’ dejta personali li tkun ser 
tifforma parti minn tip ta' sistema ġdida ta’ 
arkivjar li tkun ser tinħoloq:

Or. en
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Emenda 539
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iridu jiġu pproċessati kategoriji 
speċjali ta’ dejta msemmija fl-Artikolu 8;

imħassar

Or. en

Emenda 540
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tip ta’ pproċessar, partikolarment bl-
użu ta’ teknoloġiji, mekkaniżmi jew 
proċeduri ġodda, jinvolvi riskji speċifiċi 
mod ieħor għad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, u partikolarment il-
protezzjoni tad-dejta personali, tas-
suġġetti tad-dejta.

imħassar

Or. en

Emenda 541
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtorità ta’ superviżjoni tistabbilixxi lista 
tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtorità ta’ superviżjoni għandha
tistabbilixxi lista tal-operazzjonijiet ta’ 
pproċessar li huma soġġetti għal 
konsultazzjoni minn qabel skont il-punt (b) 
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tal-paragrafu 1. L-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha tikkomunika b'mod 
pubbliku dik il-lista u tgħaddiha lill-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta. Il-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta għandu jaħdem fuq il-konverġenza 
ta' dawk il-listi.

Or. en

Emenda 542
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
liIl-kontrollur jew proċessur għandhom 
jipprovdu lill-awtorità ta’ superviżjoni l-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta pprovduta fl-Artikolu 33 u, fuq 
talba, flimkien ma’ kwalunkwe 
informazzjoni oħra li tippermetti lill-
awtorità ta’ superviżjoni tivvaluta l-
konformità tal-ipproċessar u b’mod 
partikolari r-riskji għall-protezzjoni tad-
dejta personali tas-suġġett tad-dejta u s-
salvagwardji relatati.

Or. en

Emenda 543
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom 
jikkonsultaw lill-awtorità ta’ superviżjoni 
fit-tħejjija ta’ miżura leġiżlattiva li 
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għandha tiġi adottata mill-parlament 
nazzjonali jew ta’ miżura bbażata fuq din 
il-miżura leġiżlattiva, li tiddefinixxi n-
natura tal-ipproċessar, sabiex jassiguraw 
il-konformità tal-ipproċessar maħsub ma’ 
dan ir-Regolament u b’mod partikolari 
sabiex inaqqsu r-riskji involuti għas-
suġġetti tad-dejta.

Or. en

Emenda 544
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtorità ta’ superviżjoni tistabbilixxi lista 
tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-awtorità ta’ superviżjoni tistabbilixxi lista 
tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar li huma 
soġġetti għal konsultazzjoni minn qabel 
skont il-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 545
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 
jassiguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-
natura tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li 
jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-
implimentazzjoni tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jimplimenta miżuri tekniċi u 
organizzattivi għall-prevenzjoni:
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(a) ta' qerda mhux intenzjonata jew 
illegali,
(b) ta' telf aċċidentali,
(c) ta' bdil mhux awtorizzat,
(d) kxif jew aċċess mhux awtorizzat, 
b'mod partikolari meta l-ipproċessar 
jinvolvi t-trażmissjoni fuq netwerk jew 
jekk ikun magħmul dispponibbli bl-għoti 
ta' aċċess awtomatiku dirett u
(e) kull forma illegali oħra ta' proċessar 
ta' dejta personali.
Dawn il-miżuri għandhom jassiguraw 
livell ta’ sigurtà xieraq għar-riskji 
rappreżentati mill-ipproċessar u n-natura 
tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li jitqiesu 
l-aħħar żviluppi u l-kost tal-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni ta' dan l-artikolu timxi fuq l-Artikolu 22(1) tal-Qafas ta' Direttiva.

Emenda 546
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 
jassiguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-
natura tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li 
jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-
implimentazzjoni tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri u proċeduri tekniċi u organizzattivi 
xierqa biex jassiguraw livell ta’ sigurtà 
xieraq għar-riskji rappreżentati mill-
ipproċessar u n-natura tad-dejta li trid tiġi 
protetta, waqt li jitqiesu l-aħħar żviluppi u 
l-kost tal-implimentazzjoni tagħhom.

Or. en
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Emenda 547
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 
jassiguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-
natura tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li 
jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-
implimentazzjoni tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri tekniċi u proċeduri organizzattivi 
xierqa biex jassiguraw livell ta’ sigurtà 
xieraq għar-riskji rappreżentati mill-
ipproċessar u n-natura tad-dejta li trid tiġi 
protetta, waqt li jitqiesu l-aħħar żviluppi u 
l-kost tal-implimentazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 548
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 
jassiguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-
natura tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li 
jitqiesu l-aħħar żviluppi u l-kost tal-
implimentazzjoni tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur u l-proċessur jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 
jassiguraw livell ta’ sigurtà xieraq għar-
riskji rappreżentati mill-ipproċessar u n-
natura tad-dejta li trid tiġi protetta, waqt li 
jitqiesu l-aħħar żviluppi.

Or. en

Emenda 549
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat 
tad-dejta, kull Stat Membru għandu 
jipprovdi li l-kontrollur jew il-proċessur, 
wara evalwazzjoni tar-riskji, jimplimenta
miżuri mfasslin sabiex:

2. Fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat 
tad-dejta, kull Stat Membru għandu jieħu
miżuri adegwati sabiex:

Or. de

Emenda 550
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jassiguraw li l-funzjonijiet tas-sistema 
jaħdmu, li s-sejbien ta’ żbalji fil-
funzjonijiet jiġi rrappurtat (affidabbiltà) u li 
d-dejta maħżuna ma tistax tiġi korrotta 
permezz ta’ funzjonament ħażin tas-
sistema (integrità).

(j) jassiguraw li l-funzjonijiet tas-sistema 
jaħdmu, li s-sejbien ta’ żbalji fil-
funzjonijiet jiġi rrappurtat (affidabbiltà) u li 
d-dejta maħżuna ma tistax tiġi ffalsifikata 
permezz ta’ funzjonament ħażin tas-
sistema (integrità).

Or. de

Emenda 551
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-proċessuri jkunu jistgħu jinħatru biss 
jekk jiggarantixxu li josservaw il-miżuri 
tekniċi u organizzattivi rikjesti skont il-
paragrafu 1 u jikkonformaw mal-
istruzzjonijiet skont l-Artikolu 21(2)(a). L-
awtorità kompetenti għandha tissorvelja 
lill-proċessur f'dawk l-aspetti.
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Or. en

Emenda 552
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex 
tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għal diversi sitwazzjonijiet, 
speċjalment standards ta’ kriptaġġ. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 57(2).

3. Fejn ikun meħtieġ, l-Istati Membri 
jistgħu jadottaw dispożizzjonijiet biex 
tispeċifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2 għal diversi sitwazzjonijiet, 
speċjalment standards ta’ kriptaġġ.

Or. de

Emenda 553
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jiddokumenta kwalunkwe ksur 
tad-dejta personali, fosthom il-fatti li 
jrrigwardaw il-ksur, l-effetti tiegħu u l-
azzjoni ta’ rimedju meħuda. Din id-
dokumentazzjoni trid tippermetti lill-
awtorità ta’ superviżjoni li tivverifika l-
konformità ma’ dan l-Artikolu. Din id-
dokumentazzjoni għandha tinkludi biss l-
informazzjoni meħtieġa għal dak il-għan.

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jiddokumenta kwalunkwe ksur 
tad-dejta personali, fosthom il-fatti li 
jrrigwardaw il-ksur, l-effetti tiegħu u l-
azzjoni ta’ rimedju meħuda. Din id-
dokumentazzjoni trid tippermetti lill-
awtorità ta’ superviżjoni li tivverifika l-
konformità ma’ dan l-Artikolu. Din id-
dokumentazzjoni għandha tinkludi biss l-
informazzjoni meħtieġa għal dak il-għan. 
L-awtorità superviżorja għandha żżomm 
reġistru pubbliku tat-tipi ta’ ksur 
notifikati.

Or. en
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Emenda 554
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtorità superviżorja għandha 
żżomm reġistru pubbliku tat-tipi ta’ ksur 
notifikati.

Or. en

Emenda 555
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 56 sabiex tispeċifika aktar il-
kriterji u r-rekwiżiti għall-istabbiliment 
tal-ksur tad-dejta msemmi fil-paragrafi 1 
u 2 u għaċ-ċirkustanzi partikolari li fihom 
kontrollur u proċessur ikunu meħtieġa 
jinnotifikaw il-ksur tad-dejta personali.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji u r-rekwiżit għall-istabbiliment ta' ksur ta' dejta diġà huma speċifikati biżżejjed fil-
paragrafu 1. Id-delega proposta ta' setgħat leġiżlattivi għandha fi kwalunkwe każ tolqot 
elementi essenzjali li ma jistgħux jiġu ddelegati u li għandhom ikunu speċifikati f'att bażiku. 
Qed tkun issuġġerita bidla simili fir-Regolament Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 556
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 56 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-istabbiliment tal-ksur tad-
dejta msemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-
ċirkustanzi partikolari li fihom kontrollur u 
proċessur ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-
ksur tad-dejta personali.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti 
delegati skont l-Artikolu 56 sabiex 
tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti 
għall-istabbiliment tal-ksur tad-dejta 
msemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-
ċirkustanzi partikolari li fihom kontrollur u 
proċessur ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-
ksur tad-dejta personali

Or. en

Emenda 557
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 56 
sabiex tispeċifika aktar il-kriterji u r-
rekwiżiti għall-istabbiliment tal-ksur tad-
dejta msemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-
ċirkustanzi partikolari li fihom kontrollur u 
proċessur ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-
ksur tad-dejta personali.

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta, wara li titlob opinjoni tal-Bord 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta, atti 
delegati skont l-Artikolu 56 sabiex 
tispeċifika aktar il-kriterji u r-rekwiżiti 
għall-istabbiliment tal-ksur tad-dejta 
msemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għaċ-
ċirkustanzi partikolari li fihom kontrollur u 
proċessur ikunu meħtieġa jinnotifikaw il-
ksur tad-dejta personali

Or. en

Emenda 558
Jan Mulder
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-
format standard ta’ din in-notifika lill-
awtorità ta’ superviżjoni, il-proċeduri 
applikabbli għar-rekwiżit ta’ notifika u l-
forma u l-modalitajiet għad-
dokumentazzjoni msemmija fil-
paragrafu 4, inklużi l-limiti taż-żmien għat-
tħassir tal-informazzjoni miżmuma fiha. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 57(2).

6. Il-Kummissjoni wara konsultazzjoni 
mal-Awtorità Ewropea għall-Protezzjoni 
tad-Dejta, tista’ tistabbilixxi l-format 
standard ta’ din in-notifika lill-awtorità ta’ 
superviżjoni, il-proċeduri applikabbli għar-
rekwiżit ta’ notifika u l-forma u l-
modalitajiet għad-dokumentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 4, inklużi l-limiti 
ta’ żmien għat-tħassir tal-informazzjoni 
miżmuma fiha. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 57(2).

Or. en

Emenda 559
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
Konsultazzjoni minn qabel

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni 
kompetenti jkunu kkonsultati qabel l-
ipproċessar ta' dejta personali li tkun 
tagħmel parti minn sistema ġdida ta' 
arkivjar li tkun ser tinħoloq fejn:
(a) jiġu pproċessati kategoriji speċjali ta' 
dejta skont l-Artikolu 8, jew
(b) it-tip ta' pproċessar, partikolarment bl-
użu ta' teknoloġiji, mekkaniżmi jew 
proċeduri ġodda, jinvolvi riskji speċifiċi 
mod ieħor għad-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali, u partikolarment il-
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privatezza, tas-suġġett tad-dejta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test hu meħud mill-Artikolu 23 tad-Deċiżjoni Qafas 2088/977/JI

Emenda 560
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28a
L-awtorità superviżorja għandha żżomm 
reġistru pubbliku tat-tipi, l-ambitu u n-
numru ta’ ksur notifikati.

Or. en

Emenda 561
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Komunikazzjoni ta’ ksur tad-dejta 

personali lis-suġġett tad-dejta
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta l-ksur tad-dejta personali aktarxli se 
jaffettwa ħażin lill-protezzjoni tad-dejta 
personali jew lill-privatezza tas-suġġett 
tad-dejta, il-kontrollur għandu, wara n-
notifika msemmija fl-Artikolu 28, 
jikkomunika l-ksur tad-dejta personali lis-
suġġett tad-dejta mingħajr dewmien bla 
bżonn.
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2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali u tinkludi tal-anqas l-
informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 
previsti fil-punti (b) u (c) tal-
Artikolu 28(3).
3. Il-komunikazzjoni ta’ ksur tad-dejta 
personali lis-suġġett tad-dejta 
m’għandhiex tkun meħtieġa jekk il-
kontrollur juri għas-sodisfazzjon tal-
awtorità ta’ superviżjoni li huwa jkun 
implimenta miżuri ta’ protezzjoni 
teknoloġika xierqa, u li dawk il-miżuri 
ġew applikati għad-dejta personali 
kkonċernata mill-ksur tad-dejta personali. 
Dawn il-miżuri ta’ protezzjoni teknoloġika 
għandhom jagħmlu d-dejta ma 
tinftiehemx minn kwalunkwe persuna li 
ma tkunx awtorizzata biex taċċessaha.
4. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
tista’ tiġi ttardjata, ristretta jew titħalla 
barra għar-raġunijiet imsemmija fl-
Artikolu 11(4).

Or. de

Emenda 562
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali u tinkludi tal-anqas l-
informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 
previsti fil-punti (b) u (c) tal-
Artikolu 28(3).

2. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiddeskrivi n-natura tal-ksur tad-dejta 
personali u tinkludi tal-anqas l-
informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet 
previsti fil-punti (a) u (e) tal-
Artikolu 28(3).

Or. en
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Emenda 563
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mingħajr preġudizzju għall-obbligu 
tal-kontrollur li jikkomunika l-ksur tad-
dejta personali lis-suġġett tad-dejta, jekk 
il-kontrollur ma jkunx diġà kkomunika l-
ksur tad-dejta personali lis-suġġett tad-
dejta, l-awtorità ta’ superviżjoni, wara li 
tkun ikkunsidrat l-effetti ħżiena possibbli 
tal-ksur, tista’ titolbu jagħmel dan.

Or. en

Emenda 564
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
tista’ tiġi ttardjata, ristretta jew titħalla 
barra għar-raġunijiet imsemmija fl-
Artikolu 11(4).

4. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
tista’ tiġi ttardjata, jew ristretta għar-
raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 11(4).

Or. en

Emenda 565
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
tista’ tiġi ttardjata, ristretta jew titħalla 
barra għar-raġunijiet imsemmija fl-
Artikolu 11(4).

4. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
tista’ tiġi ttardjata, jew ristretta għar-
raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 11(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali bbażata fuq emenda għall-Artikolu 11(4).

Emenda 566
Nuno Melo

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
tista’ tiġi ttardjata, ristretta jew titħalla 
barra għar-raġunijiet imsemmija fl-
Artikolu 11(4).

4. Il-komunikazzjoni lis-suġġett tad-dejta 
tista’ tiġi ttardjata, ristretta jew titħalla 
barra għar-raġunijiet imsemmija fl-
Artikolu 13(1).

Or. pt

Emenda 567
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jew il-proċessur jaħtar uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jaħtar uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta. Dan l-obbligu għandu jiġi estiż 
għall-proċessuri fejn l-intervent tagħhom 
ikun tali sabiex jiġġustifika l-ħatra ta' 
uffiċjal għall-protezzjoni ta' dejta.
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Or. pt

Emenda 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jew il-proċessur jaħtar uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-kontrollur jew il-proċessur jaħtar minn 
tal-anqas uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
wieħed.

Or. en

Emenda 569
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-dejta 
ma għandux ikun pernalizzat għat-twettiq 
tal-kompiti tiegħu. L-uffiċjal għall-
protezzjoni tad-dejta ma jistax jitkeċċa 
waqt li jkun impjegat f'dik il-kapaċità jew 
tul is-sena ta' wara sakemm ma joħorġux 
fatti li jipprovdu raġunijiet suffiċjenti biex 
jitkeċċew mill-kontrollur.

Or. de

Emenda 570
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jassigura li kwalunkwe dmir professjonali 
ieħor tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
jkun kompatibbli mal-kompiti u d-
dmirijiet tal-persuna bħala uffiċjal tal-
protezzjoni tad-dejta u ma jirriżultax 
f’kunflitt ta’ interessi.

Or. en

Emenda 571
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għandu jinħatar għal perjodu ta’ mill-
inqas erba’ snin. L-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jista’ jerġa’ jinħatar għal erba' 
snin oħra. Tul il-mandat tiegħu l-uffiċjal 
tal-protezzjoni tad-dejta jista' jitkeċċa biss 
minn dik il-kariga jekk ma jwettaqx il-
kondizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-
doveri tagħhom. Il-kontrolluri u l-
proċessuri għandhom ikunu responsabbli 
li jinnotifikaw l-awtorità superviżorja 
dwar l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-
uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta tagħhom 
u dwar kwalunkwe tibdil li jista' jinqala'.

Or. pt

Emenda 572
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta 
għandu jinħatar għal perjodu ta’ mill-
inqas erba’ snin. L-uffiċjal tal-protezzjoni 
tad-dejta jista’ jerġa’ jinħatar għal aktar 
mandati. L-uffiċjal għall-protezzjoni tad-
dejta jista' jitkeċċa minn dik il-funzjoni
biss, jekk hu jew hi ma jwettqux il-
kondizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-
doveri tiegħu jew tagħha, b'mod partiolari 
billi jiżguraw il-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. 

Or. en

Emenda 573
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li l-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jikkomunika l-isem u d-dettalji ta' kuntatt 
tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta lill-
awtorità superviżorja u lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 574
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li s-suġġetti tad-dejta għandu jkollhom id-
dritt li jikkuntattjaw lill-uffiċjal tal-
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protezzjoni tad-dejta dwar il-kwistjonijiet 
kollha relatati mal-ipproċessar tad-dejta 
tas-suġġett tad-dejta u li jitolbu l-eżerċitar 
tad-drittijiet taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 575
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontrollur jew il-proċessur għandhom 
jassiguraw li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta jiġi pprovdut bil-mezzi biex iwettaq
id-dmirijiet u l-kompiti msemmija fl-
Artikolu 32 b’mod effettiv u indipendenti,
u ma jirċievi l-ebda struzzjonijiet rigward 
l-eżerċizzju tal-funzjoni.

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

Or. en

Emenda 576
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontrollur jew il-proċessur għandu 
jappoġġja lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-
dejta fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u 
għandu jipprovdi l-mezzi kollha, inkluż 
persunal, post, tagħmir u kwalunkwe 
riżorsa oħra meħtieġa sabiex iwettaq id-
dmirijiet u l-kompiti kif imsemmija fl-
Artikolu 34, u jżomm l-għarfien 
professjonali tiegħu.
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Or. en

Emenda 577
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont id-dispożizzjonijiet adottati skont din 
id-Direttiva u jiddokumenta din l-attività u 
t-tweġibiet li jirċievi;

(a) jinforma u jagħti pariri lill-kontrollur 
jew lill-proċessur dwar l-obbligi tiegħu 
skont id-dispożizzjonijiet adottati skont din 
id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward 
ta’ miżuri u proċeduri tekniċi u 
organizzazzjonali, u jiddokumenta din l-
attività u t-tweġibiet li jirċievi;

Or. en

Emenda 578
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) jimmonitorja l-prestazzjoni tal-
valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-
dejta mill-kontrollur jew mill-proċessur;

Or. en

Emenda 579
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 32a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 32a 
RESPONSABILITA' TAL-BORD

1. Il-kontrollur u l-proċessur għandhom 
jaħtru membru tal-bord responsabbli 
għall-protezzjoni tad-dejta.
2. Il-membru tal-bord imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkollu r-
responsabilità aħħarija għall-konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
kif implimentata mid-dritt tal-Istat 
Membru.

Or. en

Emenda 580
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Prinċipji ġenerali għat-trasferimenti ta’ 

dejta personali
L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull trasferiment ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti, li tkun qed tiġi 
pproċessata jew li tkun maħsuba biex tiġi 
pproċessata wara t-trasferiment lil pajjiż 
terz, jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali, inkluż trasferiment 
ulterjuri 'l quddiem lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali, jista’ jsir 
biss jekk:
(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali; and
(b) il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-
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Kapitolu jiġu mħarsa mill-kontrollur u l-
proċessur.

Or. en

Emenda 581
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li t-
trasferimenti ulterjuri ‘l quddiem 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu jistgħu jseħħu biss jekk, 
minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak 
il-paragrafu:
(a) it-trasferiment ‘il quddiem ikun 
meħtieġ għall-istess skop speċifiku bħat-
trasferiment oriġinali; kif ukoll
(b) l-awtorità kompetenti li wettqet it-
trasferiment oriġinali tawtorizza t-
trasferiment ′il quddiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasferimenti għandhom ikunu permessi biss lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, u mhux lil 
riċevituri oħra f’pajjiżi terzi. Dan ġie ssuġġerit kemm mill-KEPD kif ukoll mill-Grupp ta’ 
Ħidma tal-Artikolu 29, u jsegwi mill-premessa 45. Għandu jiġi speċifikat ukoll li t-
trasferimenti ′l quddiem għandhom ikunu soġġetti għal kondizzjonijiet addizzjonali, kif 
issuġġerit mill-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29.

Emenda 582
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a



PE506.128v02-00 80/134 AM\929834MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali; kif ukoll

(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
prevenzjoni ta' riskju, l-investigazzjoni, is-
sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali; kif ukoll

Or. de

Emenda 583
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew 
l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali; kif ukoll

(a) it-trasferiment speċifiku jkun meħtieġ 
għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-
sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali; kif ukoll

Or. en

Emenda 584
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) id-dejta tiġi trasferita lil kontrollur 
f’pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali li tkun awtorità pubblika 
kompetenti għall-finijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1);

Or. en
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Emenda 585
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-kundizzjonijiet stipulati f'dan il-
Kapitlu jiġu mħarsa mill-kontrollur u 
mill-proċessur, inklużi trasferimenti ’l 
quddiem ta’ dejta personali mill-pajjiż terz 
jew organizzazzjoni internazzjonali lil 
pajjiż terz ieħor jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali oħra;

Or. en

Emenda 586
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-
Kapitolu jiġu mħarsa mill-kontrollur u l-
proċessur.

(b) il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-
Kapitolu jiġu mħarsa flimkien ma'.

Or. de

Emenda 587
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-
Kapitolu jiġu mħarsa mill-kontrollur u l-
proċessur.

(b) id-dispożizzjonijiet adottati skont din 
id-Direttiva jiġu mħarsa mill-kontrollur u l-
proċessur; kif ukoll
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Or. en

Emenda 588
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-livell ta’ protezzjoni tad-dejta 
personali ggarantiti minn din id-direttiva 
mhuwiex sottovalutat.

Or. en

Emenda 589
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
It-trasferimenti lil riċevituri mhux 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet li 
jimplimentaw din id-Direttiva

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li t-
trasferimenti ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti lil riċevituri li 
mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet li 
jimplimentaw din id-Direttiva jkunu 
jistgħu jseħħu biss jekk dawn it-
trasferimenti jkunu:
(a) previsti fil-liġi nazzjonali; dawn il-
liġijiet għandhom ikunu konformi mal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali, u konformi 
mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; 
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jew
(b) meħtieġa biex jiġu protetti l-interessi 
vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna 
fiżika oħra; jew
(c) imwettqa fuq talba tas-suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 590
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
It-trasferimenti lil riċevituri mhux 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet li 
jimplimentaw din id-Direttiva

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li t-
trasferimenti ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti lil riċevituri li 
mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet li 
jimplimentaw din id-Direttiva jkunu 
jistgħu jseħħu biss jekk dawn it-
trasferimenti jkunu:
(a) previsti fil-liġi nazzjonali; dawn il-
liġijiet għandhom ikunu konformi mal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali, u konformi 
mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; 
jew
(b) meħtieġa biex jiġu protetti l-interessi 
vitali tas-suġġett tad-dejta jew ta’ persuna 
oħra; jew
(c) imwettqa fuq talba tas-suġġett tad-
dejta.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludix garanziji speċifiċi għat-trasferimenti ta’ dejta 
personali lil partijiet privati u awtoritajiet pubbliċi mhux tal-infurzar tal-liġi. Madankollu, 
skont il-Prinċipju 5 tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa Nru R(87)15, trasferimenti 
bħal dawn għandhom ikunu permissibbli biss taħt kundizzjonijiet speċifiċi u stretti. L-Artikolu 
l-ġdid propost iżid dispożizzjonijiet speċifiċi dwar tali trasferimenti, u jiġi ispirat mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa msemmija hawn fuq.

Emenda 591
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 33b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33b
Prinċipji ġenerali għat-trasferimenti ta’ 

dejta personali
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li
kull trasferiment ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti, li tkun qed tiġi 
pproċessata jew li tkun maħsuba biex tiġi 
pproċessata wara t-trasferiment lil 
awtorità pubblika kompetenti f’pajjiż terz, 
jew lil organizzazzjoni internazzjonali, 
inkluż trasferiment ulterjuri 'l quddiem lil 
awtorità pubblika kompetenti oħra f’pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali, jista’ jsir biss jekk:
(a) it-trasferiment sppeċifiku jkun 
meħtieġ għall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali;
(b) id-dejta tiġi trasferita lil kontrollur 
f’pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali li tkun awtorità pubblika 
kompetenti għall-finijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1);
(c) il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
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Artikoli 34 sa 37 jiġu mħarsa mill-
kontrollur u l-proċessur, inklużi 
trasferimenti ’l quddiem ta’ dejta 
personali mill-pajjiż terz jew 
organizzazzjoni internazzjonali lil pajjiż 
terz ieħor jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali oħra;
(d) id-dispożizzjonijiet adottati skont din 
id-Direttiva jiġu mħarsa mill-kontrollur u 
l-proċessur; kif ukoll
(e) il-livell ta’ protezzjoni tal-individwi 
tad-dejta personali ggarantiti fl-Unjoni 
minn din id-direttiva mhuwiex imnaqqas.
2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
t-trasferimenti ulterjuri ‘l quddiem 
imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu jistgħu jseħħu biss jekk, 
minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak 
il-paragrafu:
(a) it-trasferiment ‘il quddiem ikun 
meħtieġ għall-istess skop speċifiku bħat-
trasferiment oriġinali; kif ukoll
(b) l-awtorità kompetenti li wettqet it-
trasferiment oriġinali tawtorizza t-
trasferiment ′il quddiem.

Or. en

Emenda 592
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
jista jsir trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali fejn il-Kummissjoni 
tiddeċiedi skont l-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) …./2012 jew skont il-
paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu li l-pajjiż terz 
jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
jista jsir trasferiment ta’ dejta personali lil 
pajjiż terz jew lil organizzazzjoni 
internazzjonali fejn il-Kummissjoni 
tiddeċiedi skont l-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) …./2012 jew skont il-
paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu li l-pajjiż terz 
jew territorju jew settur tal-ipproċessar fi 
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ħdan dak il-pajjiż terz, jew l-
organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni 
tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni. 
Trasferiment bħal dan m’għandux ikun 
jeħtieġ awtorizzazzjoni ulterjuri.

ħdan dak il-pajjiż terz, jew l-
organizzazzjoni internazzjonali inkwistjoni 
tassigura livell adegwat ta’ protezzjoni. 
Trasferiment bħal dan m’għandux ikun 
jeħtieġ awtorizzazzjoni ulterjuri.

It-trattati u l-ftehimiet internazzjonali 
bejn l-UE jew wieħed mill-Istati Membri 
tagħha u pajjiż terz jew organizzazzjoni 
internazzjonali għandu jitqies bħala 
xhieda ta' livell xieraq ta' protezzjoni 
skont it-tifsira ta' dan l-artikolu. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Riflessjoni tal-istat attwali tal-leġiżlazzjoni skont id-Direttiva 95/46.

Emenda 593
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta ma tkunx teżisti deċiżjoni adottata 
skont l-Artikolu 41 tar-Regolament 
(UE) …./2012, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ 
protezzjoni billi tqis l-elementi li ġejjin:

2. Meta ma tkunx teżisti deċiżjoni adottata 
skont l-Artikolu 41 tar-Regolament 
(UE) …./2012, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-adegwatezza tal-livell ta’ 
protezzjoni billi tqis iċ-ċirkostanzi kollha 
li ġeneralment jidhru fit-trasferimenti tad-
dejta jew fil-kategoriji ta' trasferimenti 
tad-dejta li jistgħu jiġu evalwati mingħajr 
ma ssir referenza speċifika għal 
operazzjonijiet ta' trasferiment. Il-
valutazzjoni għandha tagħti 
kunsiderazzjoni partikolari lill-elementi li 
ġejjin:

Or. de

Emenda 594
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-eżistenza u l-funzjonament effettiv ta’ 
awtorità ta’ superviżjoni indipendenti 
waħda jew aktar fil-pajjiż terz jew fl-
organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni, li tkun responsabbli għall-
assigurazzjoni tal-konformità mar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-dejta, għall-
assistenza u l-għoti ta’ pariri lis-suġġett 
tad-dejta fl-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu u 
għall-kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri; 
kif ukoll

(b) l-eżistenza u l-funzjonament effettiv ta’
awtorità ta’ superviżjoni indipendenti 
waħda jew aktar fil-pajjiż terz jew fl-
organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni, li tkun responsabbli għall-
assigurazzjoni tal-konformità mar-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-dejta, inkluż 
biżżejjed stegħat għall-għoti ta' 
sanzjonijiet, għall-assistenza u l-għoti ta’ 
pariri lis-suġġett tad-dejta fl-eżerċizzju tad-
drittijiet tiegħu u għall-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri; kif ukoll

Or. en

Emenda 595
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, fi ħdan 
il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, li pajjiż terz jew territorju jew 
settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
jassigura livell adegwat ta’ protezzjoni fis-
sens tal-paragrafu 2. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 57(2).

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadptta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 56 biex tissupplimenta l-lista fl-
Anness [x] ta' pajjiżi, territorji jew setturi 
ta' pproċessar terzi fi ħdan pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni fis-
sens tal-paragrafu 2. Fit-tfassil tal-livell ta' 
protezzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra jekk il-leġiżlazzjoni rilevanti, 
kemm b'mod ġenerali jew settorjali, li 
tkun fis-seħħ f'pajjiż terz jew 
f'organizzazzjoni internazzjonali, 
tassigurax drittijiet effettivi u infurzabbli, 
inkluż amministrazzjoni effettiva u 
rimedju ġudizzjarju għas-suġġetti tad-
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dejta, b'mod partikolari għal dawk is-
soġġetti tad-dejta li d-dejta personali 
tagħhom tkun qed tiġi trasferita.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura ġenerali tad-determinazzjonijiet involuti, dawn imorru lil hinn minn dak 
li hu meħtieġ biex ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għall-implimentazzjoni, u dawn l-
elementi mhux essenzjali għaldaqstant għandhom ikunu s-suġġett ta' delega ta' setgħa 
leġiżlattiva skont l-Artikolu 290 TFUE. Qed tkun issuġġerita bidla simili fir-Regolament 
Ġenerali għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Emenda 596
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Skont l-Artikolu 340(2) TFUE u  l-
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja, l-Unjoni għandha, skont il-
prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-
Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kull 
ħsara kkawżata mill-istituzzjonijiet tagħha 
fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom, inkluża 
kwalunkwe ħsara minħabba l-użu ħażin 
tad-dejta personali wara determinazzjoni 
żbaljata skont il-paragrafi 2 u 3. 

Or. de

Emenda 597
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi fi ħdan imħassar



AM\929834MT.doc 89/134 PE506.128v02-00

MT

il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva li pajjiż terz jew territorju jew 
settur tal-ipproċessar fi ħdan dak il-pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali 
ma jassigurax livell adegwat ta’ 
protezzjoni fis-sens tal-paragrafu 2, 
b’mod partikolari f’każijiet fejn il-
leġiżlazzjoni rilevanti, kemm ġenerali kif 
ukoll settorjali, li tkun fis-seħħ fil-pajjiż 
terz jew fl-organizzazzjoni internazzjonali, 
ma tiggarantix drittijiet effettivi u 
infurzabbli fosthom rimedju 
amministrattiv u ġudizzjarju effettiv għas-
suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari għal 
dawk is-suġġetti tad-dejta li tkun qed tiġi 
trasferita d-dejta personali tagħhom. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 57(2), jew, f’każijiet ta’ urġenza 
estrema għall-individwi fir-rigward tad-
dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 57(3).

Or. de

Emenda 598
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li meta l-Kummissjoni tiddeċiedi, skont il-
paragrafu 5, li kwalunkwe trasferiment 
ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
territorju jew settur tal-ipproċessar fi 
ħdan dak il-pajjiż terz, jew l-
organizzazzjoni internazzjonali 
inkwistjoni, għandu jkun ipprojbit, din id-
deċiżjoni għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għat-trasferimenti skont l-
Artikolu 35(1) jew skont l-Artikolu 36. Fi 

imħassar
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żmien debitu, il-Kummissjoni għandha 
tidħol f’konsultazzjonijiet mal-pajjiż terz 
jew l-organizzazzjoni internazzjonali bil-
għan li tirrimedja s-sitwazzjoni li tirriżulta 
mid-Deċiżjoni meħuda skont il-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

Or. de

Emenda 599
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-
applikazzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni 
msemmija fil-paragrafi 3 u 5.

imħassar

Or. de

Emenda 600
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar
Trasferimenti b’salvagwardji xierqa

1. Fejn il-Kummissjoni ma teħux 
deċiżjoni skont l-Artikolu 34, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta' dejta personali lil 
riċevitur f'pajjiż terz jew f'organizzazzjoni 
internazzjonali jista' jsir fejn:
a) jinġiebu salvagwardji xierqa fi 
strument legalment vinkolanti fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali; or
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(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li jkollhom x'jaqsmu 
mat-trasferiment tad-dejta personali u 
jikkonkludi li jeżistu asalvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali.
2. Id-deċiżjoni għat-trasferimenti skont il-
paragrafu 1 (b) għandha titteħed minn 
persunal debitament awtorizzat. Dawk it-
trasferimenti jridu jiġu dokumentati u d-
dokumentazzjoni trid issir disponibbli 
għall-awtorità ta’ superviżjoni meta 
titlobha.

Or. de

Emenda 601
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-Kummissjoni ma teħux deċiżjoni 
skont l-Artikolu 34, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu li trasferiment ta' 
dejta personali lil riċevitur f'pajjiż terz jew 
f'organizzazzjoni internazzjonali jista' jsir 
fejn:

1. il-Kummissjoni ma teħux deċiżjoni 
skont l-Artikolu 34, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu li trasferiment ta' 
dejta personali lil riċevitur f'pajjiż terz jew 
f'organizzazzjoni internazzjonali jista' jsir 
fejn:

Or. en

Emenda 602
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-Kummissjoni ma teħux deċiżjoni 
skont l-Artikolu 34, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu li trasferiment ta' 

1. Fejn il-Kummissjoni ma tieħux deċiżjoni 
skont l-Artikolu 34, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu li trasferiment ta' 
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dejta personali lil riċevitur f'pajjiż terz jew 
f'organizzazzjoni internazzjonali jista' jsir 
fejn:

dejta personali lil awtorità pubblika 
kompetenti f'pajjiż terz jew 
f'organizzazzjoni internazzjonali jista' jsir 
fejn jinġiebu salvagwardji xierqa fi 
strument legalment vinkolanti fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali.

(a) jinġiebu salvagwardji xierqa fi strument 
legalment vinkolanti fir-rigward tal-
protezzjoni ta’ dejta personali; jew
(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li jkollhom x'jaqsmu 
mat-trasferiment tad-dejta personali u 
jikkonkludi li jeżistu asalvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali.

Or. en

Emenda 603
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinġiebu salvagwardji xierqa fi strument 
legalment vinkolanti fir-rigward tal-
protezzjoni ta’ dejta personali; jew

(a) jinġiebu salvagwardji xierqa fi strument 
legalment vinkolanti fir-rigward tal-
protezzjoni ta’ dejta personali; kif ukoll

Or. en

Emenda 604
Sophia in 't Veld

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-awtorità superviżorja tat 
awtorizzazzjoni minn qabel għat-
trasferiment.
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Or. en

Emenda 605
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li jkollhom x'jaqsmu 
mat-trasferiment tad-dejta personali u 
jikkonkludi li jeżistu asalvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali.

imħassar

Or. en

Emenda 606
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li jkollhom x'jaqsmu 
mat-trasferiment tad-dejta personali u 
jikkonkludi li jeżistu asalvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali.

imħassar

Or. pt

Emenda 607
Jan Philipp Albrecht

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

(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li jkollhom x'jaqsmu 
mat-trasferiment tad-dejta personali u 
jikkonkludi li jeżistu asalvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta
personali.

(b) il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta qies li l-kontrollur jew il-
proċessur rilevanti jissodisfa kull rekwiżit 
legali u l-aħjar prattiċi ġeneralment 
marbuta mat-trasferiment ta’ dejta 
personali stipulati f’din id-Direttiva, 
b’mod partikolari rigward dejta personali
li oriġinarjament inġabret minn partijiet 
privati, u kkonkluda li jeżistu
salvagwardji xierqa fir-rigward tal-
protezzjoni ta’ dejta personali, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awto-evalwazzjoni mill-kontrollur jew il-proċessur ma tistax tkun il-bażi għat-trasferimenti 
lil pajjiżi terzi. Dawn it-trasferimenti jridu dejjem ikunu bbażati fuq strument legalment 
vinkolanti. Ara wkoll il-punt 415 tal-Opinjoni tal-KEPD.

Emenda 608
Jan Philipp Albrecht

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
tippermetti trasferimenti speċifiċi ta' dejta 
personali li huma strettament neċessarji u 
proporzjonati, suġġett għad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-
Unjoni jew tad-dritt internazzjonali 
pubbliku, u b'mod partikolari l-QEDB kif 
interpretat mill-Qorti Ewropea għad-
Drittijiet tal-Bniedem.

Or. en
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Emenda 609
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deċiżjoni għat-trasferimenti skont il-
paragrafu 1 (b) għandha titteħed minn 
persunal debitament awtorizzat. Dawk it-
trasferimenti jridu jiġu dokumentati u d-
dokumentazzjoni trid issir disponibbli 
għall-awtorità ta’ superviżjoni meta 
titlobha.

imħassar

Or. en

(numerazzjoni ħażina tal-paragrafi fid-dokument tal-Kummissjoni)

Emenda 610
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni għat-trasferimenti skont il-
paragrafu 1 (b) għandha titteħed minn 
persunal debitament awtorizzat. Dawk it-
trasferimenti jridu jiġu dokumentati u d-
dokumentazzjoni trid issir disponibbli 
għall-awtorità ta’ superviżjoni meta 
titlobha.

2. Dawk it-trasferimenti jridu jiġu 
dokumentati u d-dokumentazzjoni trid issir 
disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni 
meta titlobha.

Or. en

(numerazzjoni ħażina tal-paragrafi fid-dokument tal-Kummissjoni)

Emenda 611
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 35a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35a
Trasferimenti b’salvagwardji xierqa

1. Fejn il-Kummissjoni ma tieħux 
deċiżjoni skont l-Artikolu 34, dejta 
personali tista’ tiġi ttrasferita lil riċevitur 
f'pajjiż terz jew f'organizzazzjoni 
internazzjonali, fejn:
(a) jinġiebu salvagwardji xierqa fi 
strument legalment vinkolanti fir-rigward 
tal-protezzjoni ta’ dejta personali;
(b) il-kontrollur jew il-proċessur jevalwa 
ċ-ċirkustanzi kollha li ġeneralment 
ikollhom x'jaqsmu mat-trasferiment tad-
dejta personali (l-Artikolu 34(2)) u 
jikkonkludi li jeżistu salvagwardji xierqa 
fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta 
personali, jew
(c) trasferiment speċifiku ta' dejta 
personali jista' jseħħ (Artikolu 36) 
minkejja li l-Kummissjoni 
tkunikkonkludiet li ma jeżistix livell 
adegwat ta' protezzjoni tad-dejta.

Or. de

Emenda 612
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 35b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35b
Trasferiment ta' dejta personali li toriġina 

minn Stat Membru ieħor
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li, flimkien mal-kondizzjonijiet msemmija 
hawn fuq, kull trasferiment mill-
awtoritajiet kompetenti ta' dejta personali 
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trażmessa jew pprovduta mill-awtoritajiet 
responsabbli ta' Stat Membru ieħor, 
inkluż trasferiment bil-quddiem lill-pajjiż 
terz jew organizzazzjoni internazzjonali, 
jista' jseħħ jekk:
(a) ir-riċevitur f'pajjiż terz jew il-korp 
riċeventi internazzjonali hu responsabbli 
għall-prevenzjoni tar-riskju jew l-
investigazzjoni, is-sejbien jew il-
prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta' pieni kriminali;
(b) l-Istat Membri li minnu jkun sar it-
trasferiment tad-dejta jkun ta l-kunsens 
għat-trasferiment b'konformità mad-dritt 
nazzjonali, u
(c) f'każijiet kopruti mill-paragrafu 3 tal-
Artikolu 34(a) u l-Artikolu 35(b) u (c), l-
Istat Membru li minnu kienet trasferita d-
dejta jikkunsidra ukoll li b'konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu, jeżistu 
salvagwardji adegwati fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta trasferita.
2. It-trasferiment bil-quddiem mingħajr il-
kunsens minn qabel bi qbil mal-paragrafu 
1(b) għandu jkun permess biss jekk it-
trasferiment tad-dejta ji essenzjali għall-
prevenzjoni ta' theddida immedjata u 
serja għas-sigurtà pubblika ta' Stat 
Meembru jew ta' stat terz jew għall-
interessi essenzjali ta' Stat Membru u jekk 
il-kunsens minn qabel ma jkunx jista' 
jinkiseb f'ħin adegwat. L-awtorità 
responsabbli għall-għoti ta' kunsens 
għandha tkun informata mingħajr 
dewmien.
3. B'deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 1, 
it-trasferiment bil-quddiem ta' dejta 
personali jista' jseħħ jekk il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali ta' Stat Membru li qed 
jitrasferixxi d-dejta jagħmel dan abbażi 
ta':
(a) l-interessi urġenti u leġittimi tas-
suġġett tad-dejta; jew
(b) l-interessi urġenti u leġittimi b'mod 
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partikolari interessi pubbliċi importanti.
4. Dejta personali tista' tingħata lil 
partijiet privati biss skont il-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 
tal-Artikolu 7(a).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 35b jikkorrispondi mal-Artikolu 13 tal-Qafas ta' Deċiżjoni 2088/977/JI; jintroduċi 
regoli speċjali dwar it-trattament ta' dejta minn Stati Membri oħrajn u joffrilhom protezzjoni 
speċjali. Din id-dispożizzjoni tgħin biex tipproteġi l-Istat Membru minn fejn toriġina d-dejta u 
b'hekk tinħoloq il-kunfidenza meħtieġa għad-dejta interna tal-Unjoni abbażi tad-dejta 
trażmessa mhux se tibqa tiġi pproċessata mill-istati ospitanti kif iridu huma.

Emenda 613
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar
Derogi

B’deroga għall-Artikoli 34 u 35, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
jista’ jsir biss bil-kundizzjoni li:
a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew ta’ persuna oħra;
b) it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex jiġu 
salvagwardjati l-interessi leġittimi tas-
suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat 
Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-
dejta personali tipprovdi dan; or
c) it-trasferiment tad-dejta jkun essenzjali 
għall-prevenzjoni ta’ theddida immedjata 
u serja għas-sigurtà pubblika ta’ Stat 
Membru jew ta’ pajjiż terz; or
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d) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali; or
e) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew 
id-difiża ta’ talbiet legali relatati mal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali 
speċifiku jew l-eżekuzzjoni ta’ piena 
kriminali speċifika.

Or. de

Emenda 614
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar
Derogi

B’deroga għall-Artikoli 34 u 35, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
jista’ jsir biss bil-kundizzjoni li:
(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew ta’ persuna oħra; or
(b) it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex 
jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi 
tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat 
Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-
dejta personali tipprovdi dan; or
(c) it-trasferiment tad-dejta jkun 
essenzjali għall-prevenzjoni ta’ theddida 
immedjata u serja għas-sigurtà pubblika 
ta’ Stat Membru jew ta’ pajjiż terz; or
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(d) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali; or
(e) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew 
id-difiża ta’ talbiet legali relatati mal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali 
speċifiku jew l-eżekuzzjoni ta’ piena 
kriminali speċifika.

Or. en

Emenda 615
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Deroga Derogi fil-każ ta’ trasferimenti speċifiċi 

Or. en

Emenda 616
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga għall-Artikoli 34 u 35, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
jista’ jsir biss bil-kundizzjoni li:

B’deroga għall-Artikoli 34 u 35, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta’ dejta personali lil awtorità 
pubblika kompetenti f’pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jsir 
biss bil-kundizzjoni li l-kontrollur ikun 
kiseb awtorizzazzjoni minn qabel skont il-
paragrafu 1a u:
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Or. en

Emenda 617
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga għall-Artikoli 34 u 35, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
jista’ jsir biss bil-kundizzjoni li:

Fejn il-Kummissjoni tiddetermina skont l-
Artikolu 34(5), li ma jeżistix livell adegwat 
ta’ protezzjoni, dejta personali ma tistax 
tiġi trasferita lejn il-pajjiż terz jew 
territorju jew settur tal-ipproċessar f'dak 
il-pajjiż terz, jew lill-organizzazzjoni 
internazzjonali konċernata jekk, fil-każ 
inkwistjoni, l-interessi leġittimi tas-suġġett 
tad-dejta li jipprevjenu kwalunkwe 
trasferiment simili jkunu akbar mill-
interess pubbliku fit-trasferiment ta’ dejta 
simili 
B’deroga għall-Artikoli 1 u 35, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li 
trasferiment ta’ dejta personali lil pajjiż 
terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali 
jista’ jsir biss bil-kundizzjoni li:

Or. en

Emenda 618
Carlos Coelho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasferimenti kollha ta' dejta deċiżi 
abbażi tad-derogi għandhom jiġu 
ġustifikati bix-xieraq u għandhom ikunu 
limitati għal dak li hu strettament 
neċessarju, u trasferimenti qawwija 
frekwenti ta' dejta mhux se jkunu 
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permessi.

Or. pt

Emenda 619
Cornelia Ernst

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
qabel ma jwettqu trasferiment abbażi tal-
paragrafu 1, il-kontrollur għandu jikseb 
awtorizzazzjoni bil-quddiem mill-awtorità 
ta’ superviżjoni, sabiex tiġi żgurata l-
konformità tat-trasferiment mad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u b’mod partikolari biex jittaffa 
r-riskju involut għas-suġġett tad-dejta.

Or. en

Emenda 620
Jan Philipp Albrecht

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dejta personali tiġi trasferita biss skont id-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jekk
(a) il-kontrollur jkun kiseb 
awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtorità 
superviżorja; kif ukoll
(b) it-trasferiment jinvolvi biss dejta 
strettament meħtieġa biex jinkiseb l-għan 
li għalih qed tiġi trasferita; kif ukoll
(c) kull trasferiment huwa ddokumentat 
bis-sħiħ, inkluż id-data u l-ħin tat-
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trasferiment, l-awtorità li tirċievi, il-
ġustifikazzjoni għat-trasferiment u d-dejta 
trasferita. Din id-dokumentazzjoni 
għandha ssir disponibbli lill-awtorità ta’ 
superviżjoni meta din titlobha.

Or. en

Emenda 621
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
meta kwalunkwe mid-derogi tal-paragrafu 
1 tiġi invokata, il-kontrollur għandu:
(a) jittrasferixxi biss l-ammont ta’ dejta 
personali strettament meħtieġ biex 
jinkiseb l-għan tat-trasferiment; kif ukoll
(b) jiddokumenta dawn it-trasferimenti, 
inkluż id-data u l-ħin tat-trasferiment, l-
informazzjoni dwar l-awtorità li tirċievi, 
il-ġustifikazzjoni għat-trasferiment u d-
dejta trasferita. Din id-dokumentazzjoni 
għandha ssir disponibbli lill-awtorità ta’ 
superviżjoni meta din titlobha.

Or. en

Emenda 622
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għall-
protezzjoni tal-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew ta’ persuna oħra; jew

(a) it-trasferiment ikun meħtieġ għas-
salvagwardja tal-interessi vitali tas-suġġett 
tad-dejta jew ta’ persuna oħra, b'mod 
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partikolari f'termini tas-sigurtà fiżika u l-
benesseri tagħhom; jew

Or. en

Emenda 623
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-trasferiment tad-dejta jkun essenzjali 
għall-prevenzjoni ta’ theddida immedjata u 
serja għas-sigurtà pubblika ta’ Stat 
Membru jew ta’ pajjiż terz; jew

(c) it-trasferiment tad-dejta jkun limitat 
għal każ speċifiku u essenzjali għall-
prevenzjoni ta’ theddida immedjata u serja 
għas-sigurtà pubblika ta’ Stat Membru jew 
ta’ pajjiż terz; jew

Or. en

Emenda 624
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Derogi f'każ ta' trasferimenti ta' dejta 

speċifiċi wara kunsiderazzjoni tal-
interessi kompetittivi nvoluti 

1. Fejn il-Kummissjoni tiddetermina skont 
l-Artikolu 34(5), li ma jeżistix livell 
adegwat ta’ protezzjoni, dejta personali 
ma tistax tiġi trasferita lejn il-pajjiż terz 
jew territorju jew settur tal-ipproċessar 
f'dak il-pajjiż terz, jew lill-organizzazzjoni 
internazzjonali konċernata jekk, fil-każ 
inkwistjoni, l-interessi leġittimi tas-suġġett 
tad-dejta li jipprevjenu kwalunkwe 
trasferiment simili jkunu akbar mill-
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interess pubbliku fit-trasferiment ta’ dejta 
simili
2. L-adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni 
fis-seħħ fil-każ inkwistjoni għandha tkun 
waħda mill-fatturi li titqies meta jitqabblu 
l-merti tal-interessi konkorrenti involuti.  
L-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-livell 
ta’ protezzjoni fil-każ inkwistjoni għandha 
tqis b'mod partikolari ċ-ċirkostanzi tat-
trasferiment propost ta’ dejta, inkluż 
b'mod partikolari:
(a) in-natura tad-dejta li għandha tiġi 
trasferita,
(b) l-għan(ijiet) tat-trasferiment tagħha, u 
(c) it-tul ta' żmien tal-operazzjoni ta’ 
pproċessar proposta fil-pajjiż terz. 
3. B’deroga għall-Artikoli 1 u 35, l-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu li trasferiment 
ta’ dejta personali lil pajjiż terz jew lil 
organizzazzjoni internazzjonali jista’ jsir 
biss bil-kundizzjoni li:
(a) it-trasferiment huwa meħtieġ għas-
salvagwardja tal-interessi vitali tas-
suġġett tad-dejta jew ta’ persuna oħra, din 
partikolarment tikkonċerna s-sigurtà 
fiżika u l-benesseri tagħhom; 
(b) it-trasferiment ikun meħtieġ sabiex 
jiġu salvagwardjati l-interessi leġittimi 
tas-suġġett tad-dejta meta l-liġi tal-Istat 
Membru li jkun qiegħed jittrasferixxi d-
dejta personali tipprovdi dan; jew
(c) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali; jew
(d) it-trasferiment ikun meħtieġ f’każijiet 
individwali għat-twaqqif, l-eżerċizzju jew 
id-difiża ta’ talbiet legali relatati mal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali 
speċifiku jew l-eżekuzzjoni ta’ piena 
kriminali speċifika.
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4. F’każijiet individwali jista’ jeżisti 
standard adegwat ta’ protezzjoni jekk il-
pajjiż terz jew territorju, settur tal-
ipproċessar jew korp interstatali jew 
sovranazzjonali f’dak il-pajjiż terz, jew l-
organizzazzjoni internazzjonali, 
jiggarantixxu li d-dejta trasferita tirċievi 
livell adegwat ta’ protezzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fit-test tal-Artikolu 36 isegwi s-sens tal-Artikoli 34 u 35. F'każijiet limitati u 
strettament individwali għandu jkun possibbli t-trasferiment tad-dejta – suġġett għal 
kundizzjonijiet stretti ħafna – lil pajjiżi terzi li l-istandards ta' protezzjoni tad-dejta jitqiesu 
bħala mhux adegwati biex jissalvagwardjaw l-interessi ta' importanza ewlenija, bħall-
integrità fiżika. 

Emenda 625
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma lir-riċevitur tad-dejta 
personali bi kwalunkwe restrizzjonijiet fuq 
l-ipproċessar u jieħu l-passi kollha 
raġonevoli biex jassigura li dawn ir-
restrizzjonijiet jiġu rrispettati.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma lir-riċevitur tad-dejta 
personali bi kwalunkwe restrizzjonijiet fuq 
l-ipproċessar u jieħu l-passi kollha 
raġonevoli biex jassigura li dawn ir-
restrizzjonijiet jiġu rrispettati. L-ewwel 
sentenza għandha tapplika ukoll għal kull 
restrizzjoni fuq l-ipproċessar li magħha l-
kontrollur għandu jikkonforma skont i—
paragrafu 3 tal-Artikolu 7(a).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta d-dejta tkun trasferita fl-UE, kwalunkwe restrizzjoni ta' pproċessar li hemm fis-seħħ fil-
livell nazzjonali għandha tapplika ukoll meta d-dejta tkun trasferita lil pajjiż terz; inkella, ma 
jkunx hemm kunfidenza biżżejjed fis-sistema li tippermetti t-trasferiment tad-dejta fi ħdan l-
UE.



AM\929834MT.doc 107/134 PE506.128v02-00

MT

Emenda 626
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma lir-riċevitur tad-dejta 
personali bi kwalunkwe restrizzjonijiet fuq 
l-ipproċessar u jieħu l-passi kollha 
raġonevoli biex jassigura li dawn ir-
restrizzjonijiet jiġu rrispettati.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kontrollur jinforma lir-riċevitur tad-dejta 
personali bi kwalunkwe restrizzjonijiet fuq 
l-ipproċessar u jieħu l-passi kollha 
raġonevoli biex jassigura li dawn ir-
restrizzjonijiet jiġu rrispettati. Il-kontrollur 
għandu jinnotifika ukoll lir-riċevitur tad-
dejta personali dwar kwalunkwe 
aġġornament, rettifika jew tħassir ta' 
dejta, u r-riċevitur għandu min-naħa 
tiegħu jagħmel l-istess notifika f'każ li d-
dejta tkun trasferita sussegwentement.

Or. pt

Emenda 627
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa 
sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ pajjiżi terzi 
jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta 
l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn 
jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-Artikolu 34(3).

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni, fl-ambitu ta' din id-
direttiva, għandha tieħu miżuri xierqa 
sabiex ittejjeb ir-relazzjoni ma’ pajjiżi terzi 
jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, meta 
l-Kummissjoni tkun iddeċidiet li dawn 
jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni 
fis-sens tal-Artikolu 34(3). Meta tagħmel 
dan il-Kummissjoni għandu jkollha 
kunsiderazzjoni xierqa tal-kompetenzi tal-
Istati Membri u tal-miżuri legali jew 
prattiċi meħuda b'rabta mat-twettiq ta' 
dawk il-kompetenzi.
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Or. de

Emenda 628
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu Va
Artikolu 38a

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kontrollur ma jittrażmettix dejta 
personali lil persuna fiżika jew ġudizzjarja 
li ma tkunx soġġetta għad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva, sakemm:
(a) it-trażmissjoni tikkonforma mal-liġi 
tal-Unjoni jew nazzjonali; kif ukoll
(b) ir-riċevitur ikun stabbilit fi Stat 
Membru tal-Unjoni Ewropea; kif ukoll
(c) l-ebda interessi leġittimi speċifiċi tas-
suġġett tad-data ma jkunu jipprevjenu t-
trażmissjoni; kif ukoll
(d) it-trażmissjoni tkun meħtieġa f’każ 
speċifiku għall-kontrollur li jittrażmetti d-
dejta personali għar-raġunijiet li ġejjin:
(i) it-twettiq ta' kompitu li jkun ġie 
assenjat lilu legalment; jew
(ii) il-prevenzjoni ta' periklu serju u 
immedjat għas-sigurtà pubblika; jew
(iii) il-prevenzjoni ta' ħsara serja lid-
drittijiet ta' individwi.
2. Il-kontrollur għandu jinforma lir-
riċevitur dwar il-fini li għalih id-dejta 
personali tista' tiġi pproċessata 
esklużivament.
3. Il-kontrollur għandu jinforma wkoll 
lir-riċevitur dwar ir-restrizzjonijiet tal-
ipproċessar u jiżgura li dawn jiġu 
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sodisfatti.

Or. en

Emenda 629
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-awtorità ta’ superviżjoni tkun soġġetta 
għal kontroll finanzjarju li m’għandux 
jaffettwa l-indipendenza tagħha. L-Istati 
Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità 
ta’ superviżjoni jkollha baġits annwali 
separati. Il-baġits għandhom isiru pubbliċi.

7. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li 
l-awtorità ta’ superviżjoni tkun soġġetta 
għal kontroll finanzjarju li m’għandux 
jaffettwa l-indipendenza tagħha. L-Istati 
Membri għandhom jassiguraw li l-awtorità 
ta’ superviżjoni jkollha baġits annwali 
separati, li għandhom jiġu ġestiti 
b'awtonomija sħiħa minn dik l-awtorità.
Il-baġits għandhom isiru pubbliċi.

Or. pt

Emenda 630
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 631
Carlos Coelho



PE506.128v02-00 110/134 AM\929834MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 632
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiskadi t-terminu tal-ħatra jew il-
membru jirriżenja, il-membru għandu 
jkompli jeżerċita d-dmirijiet tiegħu 
sakemm jinħatar membru ġdid.

Meta jiskadi t-terminu tal-ħatra jew il-
membru jirriżenja, il-membru għandu 
jkompli jeżerċita d-dmirijiet tiegħu 
sakemm jinħatar membru ġdid, meta ssir 
talba. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk membru jitkeċċa abbażi ta' kondotta ħażina gravi, jista ma jkunx xieraq li jibqa f'postu 
sakemm jinħatar is-suċċessur tiegħu. Għalhekk il-membru għandu jibqa f'postu biss jekk 
jintalab dan. 

Emenda 633
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni teżerċita, fit-

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni teżerċita, fit-
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territorju tal-Istat Membru tagħha stess, is-
setgħat mogħtija lilha skont din id-
Direttiva.

territorju tal-Istat Membru tagħha stess, 
tal-inqas is-setgħat mogħtija lilha skont din 
id-Direttiva.

Or. de

Emenda 634
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li
l-awtorità ta’ superviżjoni ma tkunx 
kompetenti biex tissorvelja l-
operazzjonijiet tal-qrati meta jkunu
qegħdin jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja 
tagħhom.

2. L-awtorità superviżorja ma għandhiex 
tkun responsabbli għal kompiti ta'
superviżjoni assenjati lil ġurisdizzjoni 
indipendenti tal-qrati. L-istess għandu 
japplika f'każ meta jkunu ordnati, 
approvati jew dikjarati ammissibbli minn 
ġudikatura li taġixxi b'mod indipendenti, 
operazzjonijiet ta' pproċessar 

Or. de

Emenda 635
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tissorvelja u tassigura l-applikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u l-miżuri ta’ implimentazzjoni 
tagħha;

(a) tissorvelja u tassigura l-applikazzjoni 
ta' minn tal-inqas id-dispożizzjonijiet
adottati skont din id-Direttiva u l-miżuri ta’ 
implimentazzjoni tagħha;
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Or. de

Emenda 636
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tisma’ l-ilmenti mressqa minn 
kwalunkwe suġġett tad-dejta, jew minn 
assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil dak is-
suġġett u li għandha mandat xieraq 
mingħandhom skont l-Artikolu 50,
tinvestiga, safejn ikun xieraq, il-kwistjoni u 
tinforma lis-suġġett tad-dejta jew lill-
assoċjazzjoni dwar il-progress u l-eżitu tal-
ilment fi żmien raġonevoli, b’mod 
partikolari meta tkun meħtieġa aktar 
investigazzjoni jew koordinazzjoni ma’xi 
awtorità ta’ superviżjoni oħra;

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda meħtieġa minħabba t-tħassir tad-dritt li l-assoċjazzjonijiet iressqu ilmenti (Artikolu 
50). 

Emenda 637
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) twettaq investigazzjonijiet fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq il-bażi ta’ 
lment, jew fuq talba ta’ awtorità ta’ 
superviżjoni oħra, u tinforma lis-suġġett 
tad-dejta kkonċernat, jekk is-suġġett tad-
dejta jkun indirizza lment, dwar l-eżitu tal-
investigazzjonijiet fi żmien raġonevoli; l-
awtorità superviżorja tista' ukoll twettaq 
dawn it-tip ta' investigazzjonijiet fuq l-
inizjattiva tagħha stess, fil-limiti tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali;

Or. de

Emenda 638
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tiġi kkonsultata minn istituzzjonijiet u 
korpi tal-Istati Membri dwar miżuri 
leġiżlattivi u amministrattivi relatati mal-
protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali;

(g) tista' tiġi kkonsultata minn 
istituzzjonijiet u korpi tal-Istati Membri 
dwar miżuri leġiżlattivi u amministrattivi 
relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet u l-
libertajiet ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ dejta personali;

Or. de

Emenda 639
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
tippromwovi, fil-limiti tal-kompiti u l-
poteri mogħtija lilha u fil-limiti tal-liġi 
nazzjonali, s-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku dwar ir-riskji, ir-regoli, is-
salvagwardji u d-drittijiet b’rabta mal-
ipproċessar ta’ dejta personali.  L-
attivitajiet indirizzati speċifikament lejn it-
tfal għandhom jirċievu attenzjoni speċifika.
L-attivitajiet indirizzati speċifikament lejn 
it-tfal għandhom jirċievu attenzjoni 
speċifika.

Or. de

Emenda 640
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. L-awtorità ta’ superviżjoni tista’
tirrifjuta li tieħu l-azzjoni mitluba mis-
suġġett tad-dejta biss meta t-talba tkun 
manifestament eċċessiva. L-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha terfa’ r-
responsabbiltà li tipprova n-natura 
manifestament eċċessiva tat-talba.

Or. en

Emenda 641
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 642
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. F’każ li t-talbiet ikunu vessatorji, b’mod 
partikolari minħabba n-natura ripetittiva 
tagħhom, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ 
titlob tariffa raġonevoli. L-awtorità ta’ 
superviżjoni għandha terfa’ r-
responsabbiltà li tipprova l-karattru 
vessatorju tat-talba.

Or. en

Emenda 643
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F’każ li t-talbiet ikunu vessatorji, b’mod 
partikolari minħabba n-natura ripetittiva 
tagħhom, l-awtorità ta’ superviżjoni tista’ 

6. F’każ li l-ilmenti jkunu manifestament 
eċċessivi, b’mod partikolari minħabba n-
natura ripetittiva tagħhom, l-awtorità ta’ 
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titlob tariffa jew ma tiħux l-azzjoni 
mitluba mis-suġġett tad-dejta. L-awtorità 
ta’ superviżjoni għandha terfa’ r-
responsabbiltà li tipprova l-karattru
vessatorju tat-talba.

superviżjoni tista’ titlob tariffa raġjonevoli.
L-awtorità ta’ superviżjoni għandha terfa’ 
r-responsabbiltà li tipprova l-karattru
eċċessiv tat-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda meħtieġa sabiex tkun żgurata koerenza mar-regolament għall-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 644
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni għandha 
b’mod partikolari tingħata:

imħassar

(a) setgħat investigattivi, bħal ma huma 
setgħat ta’ aċċess għal dejta li hija s-
suġġett tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar u 
setgħat ta’ ġbir tal-informazzjoni kollha 
meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tagħha 
ta’ superviżjoni;
(b) setgħat effettivi ta’ intervent, bħal li 
tagħti opinjonijiet qabel ma jitwettqu 
operazzjonijiet ta’ pproċessar, u li 
tassigura li dawn l-opinjonijiet ikollhom 
pubblikazzjoni xierqa, li tordna r-
restrizzjoni, it-tħassir jew il-qerda tad-
dejta, li timponi projbizzjoni temporanja 
jew definittiva fuq l-ipproċessar, li twissi 
jew twiddeb lill-kontrollur, jew li tirreferi 
l-kwistjoni lill-parlamenti nazzjonali jew 
istituzzjonijiet politiċi oħrajn;
(c) is-setgħa li tidħol fi proċedimenti 
legali meta d-dispożizzjonijiet adottati bis-
saħħa ta’ din id-Direttiva ikunu nkisru 
jew li tressaq dan il-ksur għall-attenzjoni 
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tal-awtoritajiet ġudizzjarji.

Or. en

Emenda 645
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni jkollha s-
setgħa:
(a) li tinnotifika lill-kontrollur jew lill-
proċessur dwar ksur allegat tad-
dispożizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar 
tad-dejta personali, u, fejn xieraq, tordna 
lill-kontrollur jew lill-proċessur li 
jirrimedja dak il-ksur, b’mod speċifiku, 
sabiex ittejjeb il-protezzjoni tas-suġġett 
tad-dejta;
(b) li tordna lill-kontrollur jikkonforma 
mar-rikjesti tas-suġġett tad-dejta biex 
jeżerċita d-drittijiet tiegħu skont din id-
Direttiva, inklużi dawk provduti mill-
Artikoli 12 sa 17 meta rikjesi bħal dawn 
ikunu ġew rifjutati bi ksur ta' dawn id-
dispożizzjonijiet;
(c) li tordna lill-kontrollur jew lill-
proċessur biex jipprovdi informazzjoni 
skont l-Artikolu 10(1) u (2) u l-
Artikoli 11, 28 u 29;
(d) li tiżgura l-konformità mal-opinjonijiet 
u l-konsultazzjonijiet minn qabel 
imsemmija fl-Artikolu 26;
(e) li twissi jew twiddeb lill-kontrollur jew 
lill-proċessur;
(f) li tordna r-rettifika, it-tħassir jew il-
qerda tad-dejta kollha meta din tkun 
ipproċessata bi ksur tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva u n-notifika 
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ta’ dawn l-azzjonijiet lil partijiet terzi li 
lilhom tkun ġiet żvelata d-dejta;
(g) li timponi projbizzjoni temporanja jew 
definittiva fuq l-ipproċessar;
(h) li tissospendi flussi ta’ dejta lil 
riċevitur f’pajjiż terz jew lil xi 
organizzazzjoni internazzjonali;
(i) li tinforma lill-parlamenti nazzjonali, 
lill-gvern jew istituzzjonijiet pubbliċi 
oħrajn kif ukoll lill-pubbliku dwar il-
kwistjoni.
2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa investigattiva li tikseb 
mingħand il-kontrollur jew il-proċessur:
(a) aċċess għad-dejta personali kollha, 
għad-dokumenti kollha u għall-
informazzjoni kollha meħtieġa għall-qadi 
tad-dmirijiet ta’ superviżjoni tagħha;
(b) aċċess għal kwalunkwe bini tiegħu, 
inkluż għal kull tagħmir u mezz tal-
ipproċessar tad-dejta, skont il-liġi 
nazzjonali, fejn ikun hemm raġunijiet 
raġonevoli għalfejn wieħed jissupponi li 
attività li tikser id-dispożizzjonijiet adottati 
skont din id-Direttiva tkun qed titwettaq 
hemmhekk, mingħajr preġudizzju għal 
awtorizzazzjoni ġudizzjarja jekk meħtieġ 
mil-liġi nazzjonali.
3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
43, l-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
ma jinħarġux l-ebda rekwiżiti ta' 
segretezza addizzjonali mill-awtoritajiet 
ta' superviżjoni.
4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
jkunu jenħtieġu verifiki ta' sigurtà 
addizzjonali li jkunu allinjati mal-liġi 
nazzjonali biex ikun hemm aċċess għall-
informazzjoni kklassifikata f'livell simili 
għal dak ta' EU CONFIDENTIAL jew 
ogħla. Jekk ma jkunx meħtieġ kontroll ta' 
sigurtà addizzjonali skont il-liġi tal-Istat 
Membru tal-awtorità superviżorja, dan 
għandu jkun rikonoxxut mill-Istati 
Membri l-oħra kollha.
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5. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tiġbed l-attenzjoni tal-
awtoritajiet ġudizzarji għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u li tinvolvi ruħha fi 
proċedimenti legali u tressaq azzjoni 
quddiem il-qorti kompetenti skont l-
Artikolu 53(2).
6. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa li timponi pieni fir-
rigward ta’ reati amministrattivi.

Or. en

Emenda 646
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) setgħat investigattivi, bħal ma huma 
setgħat ta’ aċċess għal dejta li hija s-
suġġett tal-operazzjonijiet ta’ pproċessar u 
setgħat ta’ ġbir tal-informazzjoni kollha 
meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet tagħha 
ta’ superviżjoni;

(a) setgħat investigattivi, bħal ma huma 
setgħat ta’ aċċess għall-dejta personali 
kollha u tal-informazzjoni kollha meħtieġa 
għat-twettiq tad-dmirijiet tagħha ta’ 
superviżjoni u ta' aċċess għall-kwalunkwe 
binja tal-kontrollur tad-dejta, inkluż kull 
tagħmiru mezz għall-ipproċessar tad-
dejta;

Or. en

Emenda 647
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-setgħa li tidħol fi proċedimenti legali 
meta d-dispożizzjonijiet adottati bis-saħħa 
ta’ din id-Direttiva ikunu nkisru jew li 

(c) is-setgħa li tidħol fi proċedimenti legali 
meta d-dispożizzjonijiet adottati bis-saħħa 
ta’ din id-Direttiva ikunu nkisru jew li 
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tressaq dan il-ksur għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet ġudizzjarji.

tressaq dan il-ksur għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet ġudizzjarji. Deċiżjonijiet mill-
awtorità ta' superviżjoni li jagtu lok għal 
ilmenti jistgħu jiġu appellati fil-qrati. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn l-inklużjoni tad-dritt ta' appell garantit permezz tal-qrati; it-test hu meħud 
mill-Artikolu 25(2) (c) tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/JI 

Emenda 648
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 46a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46a
Żvelatur

Il-Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva bil-għan li tispeċifika l-
kundizzjonijiet u l-kriterji li jiggarantixxu 
l-protezzjoni legali tal-iżvelaturi, li 
jirrapportaw in-nuqqas ta' konformità 
mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
permezz ta' kontrollur jew proċessur, fi 
żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 649
Dimitrios Droutsas

Proposta għal direttiva
Artikolu 46a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 46a
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull awtorità ta' superviżjoni għandu 
jkollha s-setgħa investigattiva li tikseb 
aċċess mill-kontrollur jew mill-proċessur 
għal kull waħda mill-binjiet tiegħu, inkluż 
għal tagħmir u mezzi għall-ipproċessar 
tad-dejta.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull awtorità ta' superviżjoni għandha 
tingħata kull informazzjoni u d-
dokumenti kollha meħtieġa għall-
eżerċizzju tas-setgħat investigattivi 
tagħhom. L-ebda rekwiżit ta' segretezza 
ma jista' jiġi oppost għat-talbiet tal-
awtoritajiet ta' superviżjoni, ħlief fir-
rigward tar-rekwiżit tas-segretezza 
professjonali msemmi fl-Artikolu 43.
3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
jkunu jenħtieġu verifiki ta' sigurtà 
addizzjonali li jkunu allinjati mal-liġi 
nazzjonali biex ikun hemm aċċess għall-
informazzjoni kklassifikata f'livell simili 
għal dak ta' EU CONFIDENTIAL jew 
ogħla. Jekk ma jkunx meħtieġ kontroll ta' 
sigurtà addizzjonali skont il-liġi tal-Istat 
Membru tal-awtorità superviżorja, dan 
għandu jkun rikonoxxut mill-Istati 
Membri l-oħra kollha.

Or. en

Emenda 650
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport 

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport 
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annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-
rapport għandu jsir disponibbli lill-
Kummissjoni u lill-Bord ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

annwali dwar l-attivitajiet tagħha 
f'intervalli regolari ta' mhux aktar minn 
tliet snin.

Or. de

Emenda 651
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport 
annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-
rapport għandu jsir disponibbli lill-
Kummissjoni u lill-Bord ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport 
annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-
rapport għandu jsir disponibbli għall-
pubbliku, lill-parlament nazzjonali, lill-
Kummissjoni u lill-Bord ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

Or. en

Emenda 652
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport 
annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-
rapport għandu jsir disponibbli lill-
Kummissjoni u lill-Bord ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport 
annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-
rapport għandu jsir pubbliku u disponibbli 
lill-Kummissjoni u lill-Bord ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta.

Or. en
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Emenda 653
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport
annwali dwar l-attivitajiet tagħha. Ir-
rapport għandu jsir disponibbli lill-
Kummissjoni u lill-Bord ewropew għall-
Protezzjoni tad-Dejta.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
kull awtorità ta’ superviżjoni tħejji rapport 
dwar l-attivitajiet tagħha minn tal-inqas 
kull sentejn. Ir-rapport għandu jiġi 
ppreżentat lill-parlament nazzjonali u 
għandu jsir disponibbli lill-Kummissjoni,
lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta, u lill-pubbliku. Dan għandu 
jinkludi informazzjoni dwar sa liema punt 
l-awtoritajiet kompetenti fil-ġurisdizzjoni 
tagħhom kisbu aċċess għal dejta 
miżmuma minn partijiet privati biex 
jinvestigaw jew jipproċedu kontra reati 
kriminali.

Or. en

Emenda 654
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li 
jkollha l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-
interessi tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward 
tal-protezzjoni tad-dejta personali 
tagħhom u li tkun qiegħda tiġi kostitwita 
sewwa skont il-liġi ta’ Stat Membru, li 
tagħmel ilment quddiem awtorità ta’ 
superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar, 
jekk hija tħoss li d-drittijiet tas-suġġett 
tad-dejta skont din id-Direttiva jkunu ġew 

imħassar
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miksura b’riżultat tal-ipproċessar tad-
dejta personali. L-organizzazzjoni jew l-
assoċjazzjoni irid ikollha mandat xieraq 
mis-suġġett(i) tad-dejta.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda għal dan l-Artikolu jistipula t-tħassir komplut tad-dritt li jitnedew azzjonijiet 
kollettivi, peress li ma hemm l-ebda rekwiżit razzjonali għal dan it-tip ta' dritt skont il-liġi 
għall-protezzjoni tad-dejta. Il-miżuri ta' pulizija dejjem jirrigwardaw ksur tad-drittijiet 
individwali.

Emenda 655
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha 
l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-interessi 
tas-suġġetti tad-dejta fir-rigward tal-
protezzjoni tad-dejta personali tagħhom u 
li tkun qiegħda tiġi kostitwita sewwa skont 
il-liġi ta’ Stat Membru, li tagħmel ilment 
quddiem awtorità ta’ superviżjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru f’isem suġġett 
tad-dejta wieħed jew aktar, jekk hija tħoss 
li d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta skont din 
id-Direttiva jkunu ġew miksura b’riżultat 
tal-ipproċessar tad-dejta personali. L-
organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni irid 
ikollha mandat xieraq mis-suġġett(i) tad-
dejta.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni li jkollha 
l-għan li tipproteġi d-drittijiet u l-interessi 
tas-suġġetti u li tkun qiegħda tiġi kostitwita 
sewwa skont il-liġi ta’ Stat Membru, li 
tagħmel ilment quddiem awtorità ta’ 
superviżjoni fi kwalunkwe Stat Membru 
f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar, 
jekk hija tħoss li d-drittijiet tas-suġġett tad-
dejta skont din id-Direttiva jkunu ġew 
miksura b’riżultat tal-ipproċessar tad-dejta 
personali.

Or. en

Emenda 656
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, 
indipendentement mill-ilment ta’ suġġett 
tad-dejta, li jressaq ilment quddiem 
awtorità ta’ superviżjoni fi kwalunkwe 
Stat Membru, jekk huwa jħoss li jkun 
seħħ ksur tad-dejta personali.

imħassar

Or. de

Emenda 657
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż 
id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għad-dritt ta’ kull persuna fiżika 
għal rimedju ġudizzjarju jekk din tħoss li
d-drittijiet tagħha stabbiliti fid-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva ġew miksura b’riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta personali tagħha 
f’nuqqas ta’ konformità ma’ dawn id-
dispożizzjonijiet.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv disponibbli, inkluż 
id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità 
ta’ superviżjoni, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għad-dritt ta’ kull persuna fiżika 
għal rimedju ġudizzjarju jekk d-drittijiet 
tagħha stabbiliti fid-dispożizzjonijiet 
adottati skont din id-Direttiva ġew miksura 
b’riżultat tal-ipproċessar tad-dejta personali 
tagħha f’nuqqas ta’ konformità ma’ dawn 
id-dispożizzjonijiet.

Or. de

Emenda 658
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 50(2) li jeżerċita d-
drittijiet imsemmija fl-Artikoli 51 u 52 
f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda meħtieġa minħabba t-tħassir tad-dritt li l-assoċjazzjonijiet iressqu ilmenti (Artikolu 
50). 

Emenda 659
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 50(2) li jeżerċita d-
drittijiet imsemmija fl-Artikoli 51 u 52
f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew aktar.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għad-dritt ta’ kwalunkwe korp, 
organizzazzjoni jew assoċjazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 50(2) li jeżerċita d-
drittijiet imsemmija fl-Artikoli 51, 52 u 
54f’isem suġġett tad-dejta wieħed jew 
aktar.

Or. en

Emenda 660
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull awtorità ta’ superviżjoni għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa fi proċeduri 

imħassar
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legali u tressaq azzjoni quddiem il-qorti, 
biex tinforza d-drittijiet adottati skont din 
id-Direttiva jew biex tassigura l-
konsistenza tal-protezzjoni ta’ dejta 
personali fi ħdan l-Unjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedimenti għandhom dejjem jirrigwardaq każ individwali.

Emenda 661
Nathalie Griesbeck

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tfal igawdu d-drittijiet stipulati fl-
Artikoli 50 sa 52. F'każ li t-tfal ikunu 
nvoluti fil–proċeduri stipulati fl-Artikoli 
50 sa 52, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu salvagwardji speċifiċi, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għajnuna 
legali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk għandna nikkunsidraw in-natura speċifika tat-tfal, għandna niżguraw li d-drittijiet 
tagħhom jiġu protetti b'mod adegwat, inkluż id-dritt tagħhom ta' appell u rimedju.

Emenda 662
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru titrażmetti dejta personali, ir-
riċevitur ma jistax, fil-kuntest tar-
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responsabilità tiegħu fir-rigward tal-parti 
li tkun ġarbet danni bi qbil mal-liġi 
nazzjonali, juża bħala difiża tiegħu li d-
dejta trażmessa ma kienitx preċiża.  Jekk 
ir-riċevitur iħallas kumpens għal ħsara 
kkawżata mill-użu ta' dejta trażmessa 
b'mod mhux korrett, l-awtorità 
kompetenti li titrażmetti għandha trodd 
lura lir-riċevitur l-ammont mħallas 
f'danni b'kunsiderazzjoni ta' kwalunkwe 
nuqqas li jista' jkollu r-riċevitur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Artikolu 19(1) u (2)  tad-Direttiva Qafas 2008/977/ĠAI.

Emenda 663
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għal ksur 
tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jassiguraw li jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-pieni applikabbli għal ksur 
tad-dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jassiguraw li jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-Artikolu 24 tad-Direttiva Qafas 2008/977/ĠAI. 

Emenda 664
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 28(5) għandha tiġi konferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 34(3) għandha tiġi konferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Or. de

Emenda 665
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 28(5) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha 
tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Hija m’għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ xi atti delegati li diġà 
jkunu fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 34(3) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha 
tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Hija m’għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ xi atti delegati li diġà 
jkunu fis-seħħ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda ta' konsegwenza minħabba t-tħassir tad-delega fl-Artikolu 28(5) u l-bidla minn atti 
ta' implimentazzjoni għal atti ddelegati fl-Artikolu 34(3).

Emenda 666
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 28(5)
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 infurmaw 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 34(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 infurmaw 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

Ġustifikazzjoni

Emenda ta' konsegwenza minħabba t-tħassir tad-delega fl-Artikolu 28(5) u l-bidla minn atti 
ta' implimentazzjoni għal atti ddelegati fl-Artikolu 34(3).

Emenda 667
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali minħabba l-bidliet magħmula fl-Artikolu 34(5).

Emenda 668
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 60
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-
Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva għandhom jiġu emendati, fejn 
ikun meħtieġ, fi żmien ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

1. Il-ftehimiet internazzjonali konklużi 
mill-Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu allinjati 
ma' din id-Direttiva, peress, fi għaxar snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, fi 
kwalunkwe każ huma suġġetti għal 
kontrolli speċjali.
2a. Minkejja l-paragrafu 1, id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 36a 
għandhom japplikaw b'analoġija, fil-każ 
ta' deċiżjoni ta' adegwatezza xierqa, għall-
ftehimiet internazzjonali konklużi qabel 
id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tan-numru u tal-kumplessità tal-ftehimiet internazzjonali eżistenti, perjodu ta' 
aġġustament ta' ħames snin hu sproporzjonalment qasir wisq u għandu japplika biss għal 
ftehimiet li fi kwalunkwe każ huma suġġetti għal kontrolli. Ir-regoli tal-Artikolu 36a 
japplikaw biss bejn l-Istati Membri iżda għandhom japplikaw ukoll b'analoġija għall-
ftehimiet internazzjonali eżistenti.

Emenda 669
Carlos Coelho

Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni Evalwazzjoni u rieżami

Or. pt

Emenda 670
Carlos Coelho
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Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Evalwazzjonijiet objettivi u imparzjali 
regolari għandhom ikunu magħmula 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri 
sabiex jivverfifikaw jekk din id-Direttiva 
hijiex qed tkun implimentata u applikata 
b'mod xieraq. Il-Kummissjoni għandha 
tkun responsabbli għall-koordinament ta' 
dawn il-valutazzjonijiet, b'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri u għandha 
tinkludi żjarat mħabbra u mhux 
imħabbra. Il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom jinżammu informati 
tul il-proċess u għandu jkollhom aċċess 
għad-dokumenti rilevanti.

Or. pt

Emenda 671
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi atti oħra adottati mill-
Unjoni Ewropea li jirregolaw l-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, b’mod 
partikolari dawk l-atti adottati mill-Unjoni 
li saret referenza għalihom fl-Artikolu 59, 
sabiex tevalwa l-ħtieġa li tallinjahom ma’ 
din id-Direttiva u, fejn ikun xieraq, 
tagħmel il-proposti neċessarji sabiex 
temenda dawn l-atti biex tassigura 
approċċ konsistenti dwar il-protezzjoni ta’ 

imħassar
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dejta personali fi ħdan il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 672
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn xx.xx.201x [data/
sentejn wara d-dħul fis-seħħ].

Huma għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet adottati għall-
implimentazzjoni tal-Artikolu 23 u 24 sa 
mhux aktar tard minn xx.xx.201x [data/
erba' snin wara d-dħul fis-seħħ].

Or. de

Emenda 673
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Anness 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness 1
Lista ta' pajjiżi terzi, territorji jew setturi 
ta' pproċessar f'pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni 
skont it-tifsira tal-Artikolu 34(2)

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali minħabba l-bidliet magħmula fl-Artikolu 34(5).


