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1. Ir-riforma tal-protezzjoni tad-data – riflessjoni qawwija tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew – aġenda kondiviża

Il-Parlament Ewropew jilqa' b'sodisfazzjon ir-riforma tar-reġim dwar il-protezzjoni tad-data 
proposta mill-Kummissjoni Ewropea f'Jannar 2012 peress li tinkorpora fil-wisa' r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu kif imfasslin fir-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2011 dwar 
strateġija komprensiva dwar il-protezzjoni tad-data personali fl-Unjoni Ewropea1 fir-rigward 
tal-erba' kapitoli ewlenin tagħha: parteċipazzjoni sħiħa b'approċċ komprensiv (1a), tisħiħ tad-
drittijiet tal-individwi (1b), tisħiħ ulterjuri tad-dimensjoni tas-suq intern u l-iżgurar ta' infurzar 
aħjar ta' regoli għall-protezzjoni tad-data (1c) u, fl-aħħar nett, tisħiħ tad-dimensjoni globali 
tal-ħarsien tad-data (1d).

1a. L-għażla ta' regolament għall-qafas ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data fl-UE li 
jissostitwixxi d-Direttiva 95/46/KE tissodisfa t-talba tal-Parlament għall-"armonizzazzjoni 
sħiħa fl-ogħla livell li twassal għal ċertezza legali u ħarsien uniformi u ta' livell għoli tal-
individwi f'kull ċirkostanza". Fl-istess waqt, l-appell qawwi sabiex l-ipproċessar tad-data 
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea, li huwa rregolat mir-Regolament 
(KE) Nru 45/2001, jiġi inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni tal-qafas il-ġdid ma ġiex rifless fl-
abbozz ta' Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Data Ġenerali (RPDĠ).

Il-Kummissjoni għamlet l-għażla politika li l-qafas legali għall-ipproċessar għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali u attivitajiet 
ġudizzjarji relatati jsir permezz ta' direttiva. Il-fatt li t-test ikopri l-ipproċessar tad-data fil-
kuntest tal-infurzar tal-liġi fl-Istati Membri, talba li l-Parlament ilu jagħmel għal ħafna żmien, 
huwa pass pożittiv f'dan il-qasam, iżda r-rapporteurs huma tal-fehma li d-direttiva setgħet 
kienet aktar ambizzjuża, peress li dan is-suġġett huwa sensittiv ferm. Dan huwa 
partikolarment importanti meta wieħed iqis li l-Parlament enfasizza biċ-ċar li "regoli speċifiċi 
għas-settur m'għandhom fl-ebda ċirkostanza jbaxxu l-livell ta' protezzjoni pprovdut mill-qafas 
leġiżlattiv, iżda għandhom jiddeffinixxu b'mod strett id-derogi eċċezzjonali, meħtieġa, 
leġittimi, u mfassla b'mod ristrett għall-prinċipji ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data".

1b. Ir-rapporteurs iqisu li t-testi attwali jinkludu ħafna kjarifiki u titjib importanti fir-rigward 
tal-prinċipji u d-drittijiet tas-suġġett tad-data. Dan huwa l-każ tad-dispożizzjonijiet dwar il-
kunsens, speċjalment in-natura espliċita tiegħu, ir-regoli dwar it-trasparenza, ir-regoli 
dettaljati dwar l-informazzjoni mogħtija lis-suġġett tad-data, id-dritt għat-tħassir u d-dritt li s-
suġġett tad-data jkun minsi, u l-portabbiltà tad-data, kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar data 
sensittiva u data li tikkonċerna t-tfal. 

1c. Ir-riforma tirrifletti wkoll l-appelli tal-Parlament għal uffiċjali tal-protezzjoni tad-data, 
valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-privatezza, notifika ġenerali dwar ksur ta' data, rwol u setgħat 
b'saħħithom u riżorsi adegwati tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, l-istatus tal-Grupp ta' 
Ħidma tal-Artikolu 29, u sanzjonijiet ħorox u dissważivi.

1d. Id-dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti internazzjonali tad-data, punt li dwaru l-
Parlament Ewropew talab sforz ta' integrazzjoni u tisħiħ, issa jinkludu b'mod espliċitu prattiki 
stabbiliti bħal regoli korporattivi vinkolanti jew klawżoli kuntrattwali standard, u l-Parlament 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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jilqa' b'sodisfazzjon il-kjarifika tal-proċedura ta' klassifikazzjoni tal-adegwatezza. Id-
dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti tad-data fil-kuntest tal-kooperazzjoni dwar l-infurzar 
tal-liġi jridu jitqiesu wkoll fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin bħalissa ma' pajjiżi terzi, 
pereżempju l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data bejn l-UE u l-Istati Uniti, li dwaru l-
Parlament esprima l-fehmiet tiegħu kemm-il darba.

2. L-elementi ewlenin tar-riforma

L-elementi ewlenin tar-riforma huma dawn li ġejjin1:

- il-protezzjoni tad-data bħala dritt fundamentali kif minqux fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), u f'dan ir-rigward titjib fil-kapaċità tal-individwi li jikkontrollaw id-
data tagħhom (kunsens mogħti liberament, b'mod infurmat u espliċitu, id-dritt għar-
rettifika, id-dritt għat-tħassir u d-dritt li s-suġġett tad-data jkun minsi, id-dritt għall-
informazzjoni u għall-aċċess għad-data personali proprja, il-portabbiltà tad-data, id-dritt li 
s-suġġett tad-data joġġezzjona); 

- iż-żamma tal-prinċipju li t-tipi kollha ta' sitwazzjonijiet u ta' setturi (ħlief is-sigurtà 
nazzjonali, il-politika estera u ta' sigurtà komuni, u l-attività personali esklużivament 
mingħajr qligħ ta' flus) jiġu koperti bl-istess ġabra ta' regoli jew b'ġabra ta' regoli simili, 
fejn ikunu japplikaw l-istess prinċipji u mekkaniżmi għas-settur pubbliku u dak privat, 
b'limitazzjonijiet neċessarji u proporzjonati għall-qasam tal-infurzar tal-liġi;

- l-adattament tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data għall-progreess teknoloġiku l-ġdid 
b'mod teknikament newtrali (pereżempju għall-protezzjoni tal-privatezza bid-disinn u l-
protezzjoni tal-privatezza b’mod awtomatiku);

- il-provvediment ta' mezzi effikaċi għas-salvagwardja tad-dritt fundamentali għall-
protezzjoni tad-data (limitazzjoni tal-iskop, ir-responsabbiltajiet tal-kontrollur, notifika u 
komunikazzjoni dwar ksur ta' data, awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data 
b'saħħithom u indipendenti, uffiċjali tal-protezzjoni tad-data fi ħdan l-awtoritajiet pubbliċi 
kollha, fil-kumpaniji li jkunu jaqbżu daqs speċifiku jew f'sitwazzjonijiet speċjali, rimedji 
amministrattivi u ġudizzjarji effikaċi);

- il-prevenzjoni tal-frammentazzjoni u l-provvediment taċ-ċertezza legali għall-individwi, l-
impriżi (fir-rigward tas-suq uniku) u l-entitajiet pubbliċi permezz tal-introduzzjoni tal-
hekk imsejħa sistema ta' "punt uniku ta' servizz" ("one stop shop") (kompetenza tal-
awtorità tal-protezzjoni tad-data tas-sede ewlenija tal-kontrollur jew tal-proċessur) u l-
"mekkaniżmu ta’ konsistenza";

- l-armonizzazzjoni tal-prinċipji bażiċi ta' protezzjoni tad-data fir-rigward tal-ipproċessar u 
l-iskambju tad-data mill-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji għall-finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 

                                               
1 Ara wkoll il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Nissalvagwardaw il-Privatezza f’Dinja Konnessa –
Qafas għall-Protezzjoni tad-Data Ewropew għas-Seklu 21" (COM(2012)0009).
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kriminali (l-aspetti tal-protezzjoni tad-data huma parti essenzjali mil-leġiżlazzjoni 
eżistenti u l-leġiżlazzjoni proposta tal-UE f'dan ir-rigward), fattur li jwassal ukoll sabiex 
tispiċċa s-sitwazzjoni attwali fejn ir-regoli tal-UE (Deċiżjoni Qafas 2008/977/JHA) 
japplikaw biss fil-każ li jkun hemm element transkonfinali;

- il-provvediment ta' sistema sigura u soda tat-trasferimenti tad-data lil pajjiżi terzi (jew fuq 
deċiżjoni ta' adegwatezza għal pajjiż, territorju jew settur ta' pproċessar – fost l-oħrajn, 
abbażi tad-drittijiet għal rimedju amministrattiv u ġudizzjarju effikaċi għas-suġġetti tad-
data li jgħixu fl-Unjoni – jew inkella fuq salvagwardji xierqa speċifiċi fi strumenti 
legalment vinkolanti) u l-promozzjoni tas-sistema tal-UE barra mit-territorju tagħha 
(inkluż ftehim ma' pajjiżi terzi).

3. L-approċċ tal-pakkett

Ir-rapporteurs iqisu li ż-żewġ proposti għal riforma joffru opportunità leġiżlattiva unika għall-
iżvilupp ta' żewġ strumenti legali ta' livell għoli, kompletament koerenti u armonjużi, fir-
rigward tal-protezzjoni tad-data permezz tal-adozzjoni ta' proċedura komprensiva, bilanċjata, 
koordinata u parallela għaż-żewġ testi. L-approċċ tal-"pakkett" huwa konsistenti mat-talbiet 
rikorrenti tal-Parlament Ewropew matul is-snin għal qafas b'saħħtu u ambizzjuż għall-
protezzjoni tad-data li jkun ħieles mill-frammentazzjoni u l-inċertezza legali. B'mod speċifiku, 
tali approċċ se:

- jiggarantixxi l-adozzjoni ta' approċċi leġiżlattivi koordinati li ser itejbu s-sostanza u l-
konsistenza taż-żewġ fajls. F'termini prattiċi, kull rapporteur dwar il-pakkett fl-istess ħin 
huwa x-shadow rapporteur tal-fajl l-ieħor. Il-koordinazzjoni hija żgurata wkoll permezz ta' 
laqgħat tekniċi konġunti, dibattiti u seduti ta' smigħ fi ħdan il-Kumitat (ara hawn taħt);
bħalissa qed jiġu żviluppati kalendarji simili għaż-żewġ proċeduri;

- jwettqu l-proċedura bl-aktar mod effiċjenti u komprensiv minn perspettiva leġiżlattiva 
peress li l-laqgħat u d-dibattiti kienu u ser ikunu marbutin flimkien, u b'hekk jiġu 
ggarantiti effiċjenza fil-ħin u minimizzazzjoni tal-użu tar-riżorsi filwaqt li jiġi żgurat 
xogħol bir-reqqa;

- jiggarantixxu li l-istess livell ta' protezzjoni tad-data ser jiġi applikat f'kull ħin fl-oqsma 
kollha tal-attivitajiet tal-UE, u b'hekk jispiċċaw l-anomaliji eżistenti li jmorru lura għaż-
żmien ta' qabel it-Trattat ta' Lisbona u jiġi ggarantit l-aħjar kontroll possibbli min-naħa 
tal-Qorta tal-Ġustizzja fl-oqsma kollha.

4. Il-passi meħuda u t-triq 'il quddiem

4a. Diġà saru diskussjonijiet estensivi dwar ir-riforma tal-protezzjoni tad-data max-shadow 
rapporteurs, ir-rapporteurs ta' opinjonijiet tal-kumitati, il-Presidenza tal-Kunsill u l-
Kummissjoni. Dawn id-diskussjonijiet ser jibqgħu jsiru u ser jinvolvu wkoll il-partijiet 
interessati, bħall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, l-awtoritajiet nazzjonali, l-industrija, l-
organizzazzjonijiet tad-drittijiet ċivili u l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur, sabiex jiġi 
żgurat appoġġ wiesa' għall-approċċ tal-Parlament. F'dak li għandu x'jaqsam mar-regolament, 
fid-29 ta' Mejju 2012 il-Kumitat LIBE organizza laqgħa ta' ħidma għall-partijiet interessati;
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ser jiġi kkunsidrat ukoll avveniment simili għad-direttiva.

Fuq ftehim bejn il-koordinaturi tal-LIBE, il-Kumitat LIBE ser jorganizza l-laqgħa 
interparlamentari tal-kumitati flimkien mal-parlamenti nazzjonali fil-qasam tal-libertà, is-
sigurtà u l-ġustizzja dwar il-pakkett dwar ir-riforma tal-protezzjoni tad-data fid-9 u l-
10 ta' Ottubru 2012. Aktar tard din is-sena ser jiġu ppreżentati dokumenti ta' ħidma speċifiċi 
ulterjuri dwar ir-regolament u d-direttiva. Qed tiġi diskussa wkoll valutazzjoni tal-impatt min-
naħa tal-Parlament.

Il-preżentazzjoni tal-abbozzi ta' rapport bħalissa hija ppjanata għal qabel tmiem l-2012. Ir-
rapporteurs jittamaw li jkunu lesti u li jibdew in-negozjati mal-koleġiżlatur matul l-2013.

4b. L-oqsma fejn ir-rapporteurs u x-shadow rapporteurs identifikaw bżonn ta' dibattitu u 
kjarifika ulterjuri jinkludu, iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:

- ir-rwol tal-Kummissjoni permezz tal-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni u fil-
mekkaniżmu ta' konsistenza;

- l-esklużjoni attwali tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji 
tal-UE mir-riforma;

- ir-relazzjoni bejn il-liġi ġenerali tal-Unjoni u l-liġijiet speċifiċi nazzjonali;

- is-separazzjoni eżatta tar-rwoli u r-responsabbiltajiet bejn l-awtoritajiet tal-protezzjoni 
tad-data f'każijiet transkonfinali;

- kjarifiki dwar il-profili, inklużi element uman u dritt għall-informazzjoni dwar il-loġika 
involuta fl-ipproċessar tad-data, kif mitlub mill-Parlament;

- il-kunċetti ta' "interess leġittimu", "interess pubbliku" u "sigurtà pubblika";

- l-interkonnessjoni taż-żewġ strumenti leġiżlattivi, speċjalment l-aċċess għal data personali 
miżmuma minn entitajiet privati f'każijiet ta' infurzar tal-liġi;

- talbiet ta' aċċess jew ordnijiet ta' aċċess għal data personali maħżuna fl-Unjoni mill-
awtoritajiet pubbliċi f'pajjiżi terzi, speċjalment f'każijiet fejn il-kontrollur tad-data huwa 
wkoll stabbilit hemmhekk;

- inċentivi aktar b'saħħithom għall-protezzjoni tad-data bid-disinn u b’mod awtomatiku.


