
DT\915164MT.doc PE497.804v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

9.10.2012

DOKUMENT TA' ĦIDMA
dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, 
sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Dimitrios Droutsas



PE497.804v01-00 2/5 DT\915164MT.doc

MT

Il-ħtieġa għal approċċ komprensiv

Id-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI attwali tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ 
dejta personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji 
kriminali1 ma tipprovdix qafas komprensiv ta’ protezzjoni ta’ dejta mill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u ġudizzjarji f’materji kriminali, għax tindirizza biss sitwazzjonijiet 
transkonfinali u ma tindirizzax il-kwistjoni ta’ dispożizzjonijiet eżistenti paralleli dwar il-
protezzjoni tad-dejta fi strumenti differenti tal-UE.

L-għan tal-Parlament kien li jkun hemm strument uniku komprensiv dwar il-protezzjoni tad-
dejta li jindirizza l-kwistjonijiet u l-oqsma differenti kollha. Minkejja indikazzjoni differenti 
fil-bidu tal-proċess tal-abbozzar, il-Kummissjoni pproponiet żewġ strumenti minflok wieħed, 
li permezz tagħhom il-qasam tal-liġi kriminali jkun kopert mid-Direttiva proposta. Id-
Direttiva kif inhi, jekk tiġi adottata, iġġib magħha ħafna titjib, bħall-estensjoni tal-validità 
tagħha għal sitwazzjonijiet purament interni. Bħalissa qed isiru diversi emendi fl-istrumenti 
tal-UE li jindirizzaw il-protezzjoni tad-dejta fil-qasam tal-pulizija u tal-ipproċessar 
ġudizzjarju f’materji kriminali. Is-sitwazzjoni "skiżofrenika" attwali fejn l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi nazzjonali qed ikollhom jadattaw il-livell ta' protezzjoni tad-dejta skont is-
sitwazzjoni li jkunu qed jindirizzaw (sitwazzjoni transkonfinali, sitwazzjoni interna, Europol, 
Eurojust, Prüm) mhijiex sostenibbli f’ambjent legali koerenti, anke fid-dawl tal-fatt li l-
protezzjoni tad-dejta hija dritt fundamentali tal-bniedem (l-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE). Għalkemm l-applikazzjoni tal-Karta hija limitata għall-
implimentazzjoni tal-liġi tal-UE (l-Artikolu 51 tal-Karta), il-Qorti tal-Ġustizzja fl-imgħoddi 
interpretat it-terminu f’oqsma oħra b’mod wiesa’. Fl-istess ħin, l-Artikolu 2 TUE m’għandux 
tali limitazzjoni (l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE) li jfisser li l-Istati Membri għandhom 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali. F’dan ir-rigward, fuq terminu twil, ikun legalment 
dubjuż li jintużaw żewġ kunċetti differenti tal-istess dritt fundamentali  mill-istess awtoritajiet 
nazzjonali f’sitwazzjonijiet interni u transkonfinali.

Huwa ċar li regolament kien ikun preferibbli, peress li l-livell ta’ armonizzazzjoni permezz ta’ 
direttiva dejjem ikun aktar baxx, u jista’ jwassal għal traspożizzjoni irregolari mingħajr ma 
jintroduċi prattika orizzontali komuni fl-Istati Membri (kif ġara bid-Direttiva 95/46/KE). 
Minbarra l-forma, anke l-kontenut tad-Direttiva ma jistax jilħaq l-istess livell ta' protezzjoni 
bħar-Regolament propost. F’dan ir-rigward, il-KEPD iddikjara, fost affarijiet oħrajn, li "it-
twessigħ tal-kamp ta’ applikazzjoni jkollu biss valur miżjud jekk id-Direttiva sostanzjalment 
iżżid il-livell tal-protezzjoni tad-dejta f’dan il-qasam, li mhuwiex il-każ. Meta mqabbla mar-
Regolament propost, ħafna dispożizzjonijiet fid-Direttiva proposta huma dgħajfa, mingħajr l-
ebda ġustifikazzjoni evidenti".2 L-għan iddikjarat tar-riforma ma jintlaħaqx b’mod sħiħ u n-
nuqqas ta’ komprensività ma ġiex rimedjat.3 Il-KEPD ħeġġeġ lil-leġiżlaturi "biex jiżguraw li 
ż-żewġ strumenti jkun fihom l-istess disposiżżjonijiet essenzjali, u jidħlu fis-seħħ fl-istess 
data".4 Barra minn hekk, il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 fl-opinjoni tiegħu dwar ir-

                                               
1 ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.
2 L-Opinjoni tal-KEPD dwar il-pakkett tar-riforma tal-protezzjoni tad-dejta ta’ Jannar 2012, pt. 19.  
3 Ara f’dak ir-rigward il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Novembru 2010 dwar “Strateġija 
komprensiva dwar il-ħarsien tad-dejta personali fl-UE” (COM(2010)609, ir-Riżoluzzjoni tal-PE tas-
6 ta’ Lulju 2011, il-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-3071 laqgħa tal-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-
24 u 25 ta’ Frar 2011, l-Opinjoni tal-KEPD tal-14 ta’ Jannar 2011, eċċ.  
4 L-Opinjoni tal-KEPD dwar il-pakkett tar-riforma tal-protezzjoni tad-dejta ta’ Jannar 2012, pt. 37.  
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riforma tal-protezzjoni tad-dejta1 b’mod ripetut għamel referenza għall-kwistjoni u esprima t-
tħassib tiegħu dwar il-proposta tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, ir-Rapporteur, appoġġjat mix-
shadow rapporteurs, se jinsisti fuq l-approċċ pakkett għaż-żewġ strumenti u lest li 
jiddefendieh, jekk ikun meħtieġ, inkluża l-koordinazzjoni tal-iskeda taż-żmien taż-żewġ 
proposti.

Tiġi evitata d-diviżjoni tal-oqsma li mhix realistika u li ma taħdimx 

Id-diviżjoni taż-żewġ strumenti tqajjem mistoqsijiet ġustifikati dwar l-applikabbiltà prattika 
tagħhom f’sitwazzjonijiet ta’ kooperazzjoni bejn l-infurzar tal-liġi u s-settur privat, jew 
entitajiet pubbliċi oħra. Żewġ strumenti differenti (adottati fi żminijiet differenti) b'settijiet ta' 
regoli differenti, minn perspettiva prattika, ma jilħqux l-għan taċ-ċertezza legali u l-
ugwaljanza quddiem il-liġi. Għaldaqstant, huwa dubjuż jekk id-Direttiva fil-forma proposta, 
minkejja li tindirizza wkoll sitwazzjonijiet purament interni, tilħaqx approċċ komprensiv 
sħiħ.2 Xi kultant każ domestiku jista’ jsir każ transkonfinali u/jew każ li jirrikjedi 
kooperazzjoni ma’ entitajiet privati. Id-dejta kollha miġbura hija dejta potenzjali tal-UE li qed 
tiġi ċċirkolata fl-Unjoni. Eżempju tajjeb ta’ tifrix ta’ dejta “kontaminata” huwa identifikat 
mill-każ Marper tal-QEDB, fejn problema ta’ ħżin ta’ kampjun tad-DNA fi Stat Membru 
wieħed issir, minħabba d-Deċiżjoni Prüm, problema fl-Istati Membri kollha. Dan jintwera 
wkoll mill-ħolqien previst u r-rwol tal-awtoritajiet superviżorji fejn id-direttiva tirreferi 
direttament għar-Regolament propost, inkluż ir-rwol tal-Bord Ewropew tal-Protezzjoni tad-
Dejta.3

Barra minn hekk, il-kwistjoni tal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-UE tmur lil 
hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva proposta (l-Artikolu 2), minkejja li l-
importanza tagħhom dejjem tiżdied fir-rigward tal-qsim tad-dejta fis-setturi ġudizzjarji u tal-
infurzar tal-liġi. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni tipproponi li jiġu riveduti l-atti speċifiċi fil-
qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva, li fil-fatt ifisser medda ta' żmien ta' diversi snin (minn sena sa sentejn ta' ħidma 
leġiżlattiva u 3 snin għat-traspożizzjoni, u wara 3 snin il-Kummissjoni terġa’ tibda tirrevedi 
dawk l-atti). F’termini prattiċi, dan jimplika li mhux se jkun jeżisti livell komuni ta’ standards 
fl-UE għas-6 snin +/- li ġejjin u dan it-terminu taż-żmien mhuwiex aċċettabbli.

Kwistjonijiet li għandhom jiġu indirizzati

Għandhom jiġu ċċarati diversi kwistjonijiet speċifiċi li jirreferu, fost l-oħrajn, għal dawn li 
ġejjin:

- Kull eċċezzjoni unika għall-prinċipju għandha tiġi ġustifikata kif xieraq, għax il-protezzjoni 
tad-dejta hija dritt fundamentali. Għandha tiġi protetta b’mod ugwali fiċ-ċirkostanzi kollha, 

                                               
1 Opinjoni 01/2012 tal-Artikolu 29 WP dwar il-proposti tar-riforma tal-protezzjoni tad-dejta tat-23 ta’ Marzu 
2012.  
2 F’dan ir-rigward, il-Premessa 12 tad-Direttiva tagħmel din id-dikjarazzjoni astratta: “Sabiex ikun assigurat l-
istess livell ta’ protezzjoni għall-individwi permezz ta’ drittijiet li jistgħu jiġu infurzati legalment madwar l-
Unjoni kollha u sabiex jiġu evitati diverġenzi li jxekklu l-iskambju ta’ dejta personali bejn l-awtoritajiet 
kompetenti, id-Direttiva għandha tipprovdi regoli armonizzati għall-protezzjoni u l-moviment liberu ta’ dejta 
personali fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali u dik tal-pulizija.”
3 Ara f’dan ir-rigward il-Premessi 52 u 59.
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fejn l-Artikolu 52 tal-Karta li jippermetti l-limitazzjonijiet japplika b’mod sħiħ. Dawn il-
limitazzjonijiet għandhom ikunu eċċezzjoni għar-regola ġenerali, u ma jistgħux isiru r-regola 
huma infushom. Eċċezzjonijiet miftuħa ħafna u wiesgħa ma jistgħux jiġu aċċettati;

- Definizzjoni ċara tal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta bħal elementi dwar iż-żamma tad-
dejta, trasparenza, iż-żamma ta’ dejta aġġornata, adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva:  Barra 
minn hekk, dispożizzjonijiet li jirrikjedu lill-kontrollur tad-dejta li juri l-konformità huma 
nieqsa wkoll; 

- Hemm nuqqas ta’ mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni xierqa tal-ħtieġa u l-proporzjonalità.  Din 
il-kwistjoni hija essenzjali biex jiġi evalwat jekk ċerta dejta proċessata hijiex meħtieġa u jekk 
hix qed tilħaq l-għan tagħha. Il-ħtieġa dawn l-evalwazzjonijiet reċentament ġiet enfasizzata 
fil-qafas tad-dibattiti tat-TFTP u l-PNR.  Tali evalwazzjoni barra minn hekk tipprekludi t-
twaqqif ta’ tip ta’ soċjetà “Orwelljana” fejn finalment id-dejta kollha tkun proċessata u 
analizzata. Il-ġbir tad-dejta għandu jkun meħtieġ sabiex jiġi ġġustifikat għan, meta jitqies li l-
għan m’għandux jintlaħaq permezz ta’ mezzi oħra u li l-qalba tal-isfera privata tal-individwu 
hija preservata b'mod tajjeb. Il-proporzjonalità hija wkoll relatata mal-kwistjoni dwar l-użu 
mill-ġdid tad-dejta għal għan ieħor minbarra dak li għalih kienet inizjalment proċessata b’mod 
leġittimu għall-prevenzjoni tal-ħolqien globali ta’ profili tal-popolazzjoni;1

- M’hemmx definizzjoni ċara ta’ profiling.   Kwalunkwe definizzjoni ta’ din ix-xorta għandha 
tkun konformi mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa2. Il-profiling fl-infurzar tal-liġi 
għandu jkun provdut bil-liġi, li tistabbilixxi miżuri li jissalvagwardjaw l-interessi leġittimi tas-
suġġetti tad-dejta, b’mod partikolari billi jippermettulhom li jippreżentaw il-fehmiet tagħhom.   
Kwalunkwe kokonsegwenza negattiva għandha tiġi vvalutata permezz ta’ intervent mill-
bniedem. Fl-istess ħin, il-profiling m’għandux isir żona ta’ ġlied li tolqot individwi purament 
innoċenti mingħajr l-ebda skop personali – m’għandux iwassal għall-hekk imsejjaħ 
Rasterfahndung ġenerali;

- Is-sistema proposta għat-trasferiment tad-dejta personali lejn pajjiżi terzi hija dgħajfa u ma 
tipprovdix is-salvagwardji kollha meħtieġa biex jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
individwi li d-dejta tagħhom tkun se tiġi trasferita. Din is-sistema tipprovdi inqas protezzjoni 
mir-Regolament propost. Pereżempju, id-direttiva tippermetti t-trasferiment lejn awtorità ta’ 
pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali li mhijiex kompetenti għal skopijiet ta’ infurzar 
tal-liġi. Barra minn hekk, meta t-trasferiment ikun ibbażat fuq il-valutazzjoni magħmula mill-
kontrollur tad-dejta (l-Artikolu 35(1)(b)), id-Direttiva tista' tippermetti trasferiment qawwi u fi 
kwantità kbira ta' dejta personali;

                                               
1 Għaldaqstant il-Premessa 19 li titlob għal użu mill-ġdid estensiv għandha tinftiehem strettament b’rabta mal-
Premessa 20 li titlob għal limitazzjoni tal-iskop u l-proporzjonalità.

2 Rakkomandazzjoni CM/Rec(2010)13 tal-Kumitat tal-Ministri lill-Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-
individwi fir-rigward tal-ipproċessar awtomatiku tad-data personali fil-kuntest tal-profiling, 
23 ta’ Novembru 2010. 
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- Is-setgħa tad-DPAs li jissorveljaw u jiżguraw konformità mar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta 
mhijiex definita b’mod xieraq.  Meta mqabbla mar-Regolament propost, il-kompetenzi tad-
DPAs huma inqas ċari. Ma jidhirx li d-DPA tista’ taċċessa l-post tal-kontrollur tad-dejta, kif 
provdut taħt ir-Regolament.  Barra minn hekk, is-sanzjonijiet u l-miżuri tal-infurzar jidhru li 
huma inqas preċiżi.

Konklużjonijiet

Ir-Rapporteur jappoġġja l-idea li jiġi inkluż ukoll proċessar purament domestiku, għax dan 
jimla vojt fil-liġi attwali tal-UE u jipprovdi wkoll mekkaniżmu konsistenti u koerenti fir-
rigward ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Għaldaqstant, id-Direttiva proposta għandha tilħaq il-livell 
ta’ protezzjoni meħtieġ mit-Trattati, id-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI, id-Direttiva 95/46/KE 
u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa Nru R (87)15.

Ir-Rapporteur jaħseb li huwa essenzjali li, sabiex jiġu żgurati l-koerenza u ċ-ċertezza legali, 
id-Direttiva u r-Regolament jiġu meqjusa bħala pakkett rigward l-iskeda taż-żmien u l-
adozzjoni eventwali. 

Ir-Rapporteur se jipproponi emendi għall-iskop li jogħlew l-istandards tal-protezzjoni għal 
livell simili tar-Regolament.


