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1. Aspetti istituzzjonali tar-regolament dwar il-protezzjoni tad-dejta fl-Ewropa

Kif indikat fid-Dokument ta’ Ħidma 2, dan id-Dokument ta’ Ħidma jindirizza aspetti 
istituzzjonali tar-Regolament previst dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali. Ir-rapporteur 
jixtieq jilħaq kunsens dwar il-pedamenti istituzzjonali li ġejjin għall-abbozz ta’ rapport.

2. Konsistenza u infurzar

Filwaqt li l-prinċipji fundamentali tal-protezzjoni tad-dejta għadhom validi u jeħtieġ li jiġu 
msaħħa, in-nuqqas ta’ infurzar qed imexxi din ir-riforma. Ir-Regolament se jiżgura qafas ta’ 
ħidma unifikat għall-awtoritajiet kollha tal-protezzjoni tad-dejta (DPAs). Sabiex dan 
jiffunzjona, jeħtieġ li d-DPAs, li huma element kruċjali, ikunu attrezzati b’riżorsi b’mod 
suffiċjenti. 

Il-mekkaniżmu previst ta’ kooperazzjoni u konsistenza fost id-DPAs nazzjonali huwa pass 
kbir lejn l-applikazzjoni koerenti ta’ leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta fl-UE. 
Madankollu, għadd ta’ mistoqsijiet għad iridu jiġu mwieġba. Tidher ħaġa raġonevoli li ż-
żewġ naħat – il-kontrolluri tad-dejta u s-suġġetti tad-dejta − jingħataw l-hekk imsejjaħ “one-
stop shop”. Fi kwalunkwe każ, hemm bżonn li jiġi żviluppat mekkaniżmu ħafif li 
effettivament jaħdem fil-prattika, inklużi inċentivi u obbligi ċari għal DPAs biex jikkooperaw. 
Barra minn hekk, ir-rwol tal-Kummissjoni fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza għandu jirrispetta 
l-indipendenza tad-DPAs. Il-fattibilità ta’ obbligu għad-DPAs biex isegwu d-deċiżjonijiet tal-
Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta hija attwalment soġġetta għal talba lis-Servizz 
Legali tal-PE.

3. Il-protezzjoni tad-dejta fl-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE

L-applikazzjoni tar-regoli l-ġodda għall-protezzjoni tad-dejta għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji 
tal-UE kif ukoll il-konsistenza ma’ strumenti legali oħra bħad-Direttiva dwar il-Protezzjoni 
tad-Dejta proposta għall-infurzar tal-liġi u d-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika hija 
kwistjoni ta’ tħassib kontinwu, peress li l-abbozz attwali ma jindirizzax din il-kwistjoni b’mod 
suffiċjenti. Hemm abbozz ta’ ftehim max-shadow rapporteurs sabiex jiġu koperti l-
istituzzjonijiet tal-UE taħt ir-Regolament il-ġdid, pereżempju billi jkun meħtieġ aġġustament 
tar-Regolament (KE) Nru 45/20011 sabiex ikun konformi bis-sħiħ mar-Regolament ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta qabel ma dan tal-aħħar jiġi applikat. 

Fi kwalunkwe każ, hemm il-ħtieġa għal dibattitu aktar orizzontali (li jindirizza r-Regolament 
u d-Direttiva) dwar kif tiġi indirizzata t-taħlita attwali ta’ regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta 
għall-aġenziji differenti tal-UE.

4. Ir-relazzjoni tal-infurzar tal-liġi mal-protezzjoni tad-dejta 

Ir-relazzjoni bejn ir-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta ġenerali u d-Direttiva dwar il-
Protezzjoni tad-Dejta għall-qasam tal-infurzar tal-liġi għandha bżonn li tiġi indirizzata wkoll 
orizzontalment fl-approċċ tal-pakkett. Dan se jkun partikolarment rilevanti f’każijiet ta’ 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità 
u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU L 8 12/01/2001 P. 0001 – 0022
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aċċess għall-infurzar tal-liġi għal dejta personali miżmuma minn entitajiet privati. Ir-regoli 
bażiċi jistgħu jiġu regolati fid-Direttiva jew forsi fi strumenti oħrajn tal-liġi kriminali tal-UE, 
bħal pereżempju dwar il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja jew dwar 
id-drittijiet proċedurali kriminali. Madankollu, ir-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-Dejta se 
jkollu bżonn dispożizzjonijiet ċari biex jiġi żgurat li d-dejta tista’ tingħata biss mill-kumpaniji 
lill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi jekk ikunu bbażati fuq il-liġi, fuq proċedimenti ġusti u 
salvagwardji ġudizzjarji u jkunu f’konformità sħiħa mal-Artikolu 52 tal-Karta tal-UE. 

Kwistjoni miftuħa f’dan il-kuntest hija l-ambitu materjali ta’ liġi eżistenti dwar il-protezzjoni 
tad-dejta. Xi Stati Membri japplikaw id-Direttiva 95/46/KE eżistenti f’sitwazzjonijiet interni 
għal kwistjonijiet ta’ infurzar tal-liġi (eż. l-Awstrija), uħud japplikawha parzjalment (eż. il-
Belġju), u xi wħud ma japplikawha xejn. Konsegwentement, hemm ħtieġa ċara għal 
armonizzazzjoni sabiex jiġi garantit il-ħarsien xieraq taċ-ċittadini bbażat fuq l-għarfien 
personali dwar id-drittijiet tagħhom.

5. L-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet pubbliċi

Jista’ jiġi previst marġni dejjaq ta’ manuvrar għall-Istati Membri biex jadottaw regoli speċifiċi 
dwar il-protezzjoni tad-dejta f’ċerti setturi pubbliċi, sakemm jinżamm sett koerenti u sempliċi 
ta’ regoli fl-Unjoni. Ir-rapporteur u x-shadow rapporteurs huma lesti li jakkomodaw dan it-
tħassib sakemm l-għanijiet u l-prinċipji tar-regolament ikunu mfissra b’mod ċar u ma 
jiddgħajfux b’liġijiet nazzjonali. Hemm talba għaddejja dwar dan quddiem is-Servizz Legali 
tal-PE. 

Huwa importanti li tiġi evitata taħlita ta’ regoli nazzjonali, li l-istrument ta’ regolament 
preċiżament għandu l-għan li jegħleb. Fejn l-Istati Membri għandhom il-kompetenza li 
jirrestrinġu d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta, dawn għandhom ikunu mfassla b’mod aktar 
strett.

6. Is-setgħat iddelegati u ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni

Hemm appoġġ wiesa’ għall-viżjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tar-regolament ta' interess 
pubbliku, iżda d-dibattiti fil-Parlament urew b’mod ċar li ma hemm l-ebda appoġġ sabiex 
jintlaħaq dan l-għan permezz tal-użu estensiv ta’ atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni. Ir-
rapporteur u x-shadow rapporteurs jaqblu dwar il-ħtieġa li jillimitawhom għall-minimu 
neċessarju. Min-naħa l-oħra, il-leġiżlatur għandu jħassar biss atti speċifiċi ddelegati jew ta’ 
implimentazzjoni fejn hemm alternattiva ċara għall-użu tas-setgħat iddelegati jew ta’ 
implimentazzjoni. 

L-evalwazzjoni li jmiss tal-atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni mal-Kunsill u l-Kummissjoni 
għandha tkun ibbażata fuq tliet kategoriji: (a) implimentazzjoni teknika biss, bħal formoli ta’ 
notifika, eċċ - dawn l-atti għandhom jibqgħu kif propost; (b) delegazzjoni sostanzjali, iżda 
meħtieġa biex jiġi aġġornat ir-regolament skont l-iżviluppi tekniċi u tan-negozju, bħal 
kategoriji ta’ dejta sensittiva, mudelli ta’ negozju, eċċ - dawn l-atti għandhom jibqgħu, iżda 
jeħtieġu gwida ċara ħafna permezz ta’ kriterji u limitazzjonijiet mil-leġiżlatur; u (c) 
delegazzjoni essenzjali li tidħol fil-qalba tal-leġiżlazzjoni, bħal ma hi d-definizzjoni “interess 
leġittimu” - dawn l-atti jeħtieġ li jiġu mħassra u sostitwiti mill-kliem speċifiku fir-regolament.


