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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għandha l-għan li ttejjeb u tiffaċilita r-riċerka klinika fl-UE billi tissimplifika r-
regoli kurrenti dwar it-twettiq tal-provi kliniċi fuq il-prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem. Il-proposta se tissostitwixxi d-Direttiva 2011/20/KE kurrenti b'regolament li se 
jistabbilixxi qafas legali modern u uniformi fil-livell tal-UE, inaqqas il-burokrazija u jtemm 
id-diverġenzi nazzjonali fl-implimentazzoni tad-Direttiva 2011/20/KE. 

Il-proposta tipprevedi l-istabbiliment ta' bażi tad-data elettronika (il-bażi tad-data tal-EMA), 
ikkontrollata mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) għar-rappurtar ta' reazzjonijiet 
avversi serji mhux mistennija. Din se tipprevedi wkoll l-istabbiliment ta' bażi tad-data ċentrali 
fl-UE kollha (il-bażi tad-data tal-UE) ikkontrollata mill-Kummissjoni, bħala l-unika 
pjattaforma għall-applikazzjoni għall-provi kliniċi fl-UE. 

Ir-rapporteur jappoġġja l-objettivi mfittxija mill-proposta. Hu jilqa' partikolarment l-għażla ta' 
regolament. Dan hu l-istrument korrett biex tiġi stabbilita sistema legali uniformi fl-Unjoni u, 
b'hekk, tinħoloq ċertezza legali ikbar u jintemm il-piż regolatorju u amministrattiv eżistenti li 
jirriżulta mill-applikazzjoni u l-implimentazzjoni diverġenti tad-Direttiva 2001/20/KE mill-
Istati Membri. 

Il-provi kliniċi għandhom impatt maġġuri fuq id-drittijiet fundamentali tal-individwi, 
partikolarment id-dritt għad-dinjità umana (l-Artikolu 1), id-dritt għall-ħajja (l-Artikolu 2), id-
dritt għall-integrità tal-persuna (l-Artikolu 3), id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-
familja (l-Artikolu 7), id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali (l-Artikolu 8), id-drittijiet 
tat-tfal (l-Artikolu 24) jew id-dritt għall-kura tas-saħħa (l-Artikolu 35). Hu essenzjali li r-
Regolament futur jiżgura l-osservanza sħiħa tal-Karta tad-Drittjiet Fundamentali tal-UE. 
Għalkemm il-Premessa 65 tindika li l-proposta tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva 
l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, l-ebda 
mekkaniżmu speċifiku mhu stabbilit sabiex jiżgura dan ir-rispett. Għalhekk, hu neċessarju li 
d-dispożizzjoni tal-iżgurar tal-valutazzjoni tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-miżuri 
meħuda biex dawn jiġu ssalvagwardjati tkun parti mill-proċess ta' valutazzjoni fir-rigward ta' 
applikazzjoni għal prova klinika. L-Artikolu 7(1), l-Artikolu 31 u l-Anness I, it-Taqsima 4, il-
punt 13, u l-Anness II, it-Taqsima 4, għandhom jiġu emendati konsegwentement.

It-twettiq ta' provi kliniċi jimplika l-ipproċessar tad-data personali f'diversi livelli (mill-inqas 
dak tal-isponsers, l-investigaturi, il-proċessaturi, il-Kummissjoni tal-UE u l-EMA). Id-data 
personali proċessati għandhom jirrelataw ma' kategoriji differenti ta' data li jkunu milquta 
minnhom is-suġġetti, eż.: is-suġġetti li ssirilhom prova klinika, il-persuni li jagħtu l-kunsens 
infurmat, l-isponsers, l-investigaturi, eċċ.. Barra minn hekk, għandhom jiġu proċessati 
kategoriji differenti ta' data personali, partikolarment "data sensittivi". Ir-rapporteur jilqa' l-
fatt li l-Premessi 52 u 59 u l-Artikolu 89 (il-Protezzjoni tad-Data) jistabbilixxu b'mod ċar li d-
Direttiva 95/46/KE tapplika għall-ipproċessar tad-data personali li jsir skont dan ir-
Regolament fl-Istati Membri u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 għall-ipproċessar tad-data 
personali li jsir mill-Kummissjoni u l-EMA fil-kuntest ta' dan ir-Regolament. 

Il-bażi tad-data elettronika għar-rappurtar, stabbilita mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
(EMA) m'għandhiex tinkludi data personali li tippermetti li jiġu identifikati l-pazjenti. Din 
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għandha tinkludi biss data psewdonimizzati (data kodifikati) li jagħmlu possibbli l-
identifikazzjoni tas-suġġett tad-data fil-livell biss ta' dawk li verament jeħtieġu din l-
identifikazzjoni (pereżempju, biex jipprovdu t-trattament meħtieġ), filwaqt li dan jagħmel l-
identifikazzjoni diretta tas-suġġett tad-data fil-bażi tad-data tal-EMA impossibbli. L-
Artikolu 36 tal-proposta għandu jindika dan. 

L-iskop tal-bażi tad-data tal-UE (l-Artikolu 78) hu li jarmonizza u jiffaċilita l-fluss ta' 
informazzjoni bejn l-isponsers u l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri nnifishom. Għalkemm 
il-Premessa 52 tiddikjara li l-ebda data personali dwar is-suġġetti tad-data li jipparteċipaw fi 
prova klinika m'għandhom jiġu rrekordjati fil-bażi tad-data tal-UE, il-klime tal-Artikolu 78 
mhux ċar. Dan tipprevedi li "l-bażi ta' data tal-UE għandha tinkludi data personali biss safejn 
meħtieġ għall-finijiet tal-paragrafu 2". Dan ma jipprekludix l-inklużjoni ta' data personali tal-
pazjenti. Peress li l-projbizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali tal-pazjenti fil-bażi tad-data 
tal-UE hija waħda mill-elementi essenzjali tagħha, l-Artikolu 78(4) għandu jiġi emendat biex 
jistabbilixxi b'mod ċar din il-kundizzjoni bħala premessa peress li bħalissa mhix biżżejjed 
minħabba n-nuqqas ta' effett legalment vinkolanti. 

l-Artikolu 78(7) jirreveri għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data għall-informazzjoni, l-aċċess, ir-
rettifikar u t-tħassir. Dan jistabbilixxi skadenza ta' 60 jum wara li ssir talba mis-suġġett tad-
data biex id-data personali jiġu rattifikati jew jiħassru. Din id-dispożizzjoni għandha 
titkompla biex tinkludi d-dritt li jiġu bblukkati data personali li hu rikonoxxut mil-liġi tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data flimkien mad-drittijiet sussegwenti msemmija f'din id-
dispożizzjoni. 

Il-proposta ma tinkludix dispożizzjoni dwar il-perjodu ta' żamma tal-fajls u d-data personali 
proċessati fil-bażi tad-data tal-EMA u fil-bażi tad-data tal-UE. L-istabbiliment ta' perjodu ta' 
żamma huwa prinċipju essenzjali tal-protezzjoni tad-data. Donnu li r-raġuni għaliex ma ġiex 
iffissat perjodu ta' żamma hija minħabba l-bżonn li d-data personali tal-investigaturi 
jinżammu għal diversi snin wara l-konklużjoni ta' prova klinika sabeix jiġu identifikati 
retroattivament każijiet ta' abbuż. Madankollu, dan ma jiġġustifikax perjodu mhux limitat ta' 
ħżin tad-data personali. Il-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data tipprevedi l-possibilità li 
jiġu stabbiliti perjodi itwal ta' ħżin tad-data personali fil-każ ta' riċerka xjentifika suġġetta 
għall-istabbiliment ta' salvagwardji xierqa. Ir-rapporteur, għalhekk, iqis li għandhom jiġu 
stabbiliti perjodi ta' żamma tad-data adegwati u twal biżżejjed li jagħmluha possibbli li jiġu 
identifikati retroattivament każijiet ta' abbuż ta' provi kliniki. 

L-emendi proposti se jtejbu ċ-ċertezza legali tal-proposta u se jsaħħu s-salvagwardji u l-
protezzjonijiet tal-individwi, u b'hekk se jiżguraw l-osservanza tal-Artikolu 8 tal-Karta tal-
UE, l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-
Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (UE) Nru 45/2001.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Internjistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha. valutazzjoni tar-rispett tad-drittijiet 
tas-suġġetti għad-dinjità tal-bniedem, id-
dritt għall-integrità fiżika u mentali, id-
dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-
familja u d-dritt tat-tfal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tammetti li għandha impatt maġġuri fuq id-drittijiet fundamentali u tindika li 
tirrispetta d-drittijiet fundamentali. Madankollu ma fihiex mekkaniżmu li jiżgura dan ir-
rispett. L-emenda qed tipprova tiżgura li meta tiġi valutata applikazzjoni għal provi kliniċi, 
jiġi valutat ukoll ir-rispett tad-drittijiet fundamentali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 29 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kunsens m'għandux ineħħi d-dritt 
tas-suġġetti għad-dinjità tal-bniedem, id-
dritt għall-integrità fiżika u mentali, id-
dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-
familja u d-dritt tat-tfal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsens ma jistax ikun miezz biex jitħeħħew id-drittijiet fundamentali għad-dinjità tal-
bniedem, id-dritt għall-integrità fiżika u mentali, id-dritt għar-rispett tal-ħajja privata u tal-
familja u d-dritt tat-tfal.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha. l-interess tal-pazjent għandu dejjem 
jirbaħ fuq dawk tax-xjenza u tas-soċjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2001/20/KE kurrenti fost il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati biex 
titwettaq prova klinika fuq il-minorenni tipprovdi b'mod espress li l-interess tal-pazjent 
għandu dejjem jirbaħ fuq dawk tax-xjenza u tas-soċjetà. Din il-kundizzjoni għandha tinżamm 
sabiex tkun ħaġa ċara li d-drittijiet tal-minorenni huma protetti.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 36 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-data personali tal-pazjenti 
għandhom jiġu proċessati fil-bażi tad-data 
b'mod li ma jippermettix l-identifikazzjoni 
tal-pazjent, ħlief mill-persuni biss li 
jeħtiġilhom ikunu jafu l-identità tal-
pazjent għal skopijiet tal-protezzjoni tal-
interess vitali tiegħu jew tagħha. Id-data 
personali tal-pazjenti għandhom 
jinżammu separatament minn 
informazzjoni oħra proċessat fil-bażi tad-
data.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-bażi tad-data tal-EMA hu tali li ma jeħtieġx li jippermetti l-identifikazzjoni tal-
pazjenti. Għalhekk il-bażi tad-data tal-EMA għandu jkun fiha biss data psewdonimizzati li 
jagħmlu possibbli l-identifikazzjoni tas-suġġett tad-data fil-livell biss ta' dawk li verament 
jeħtieġu din l-identifikazzjoni biex jipprovdu l-kura meħtieġa lill-pazjenti jekk ikun hemm 
bżonn. Din l-emenda tqis l-opinjoni tas-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data. 
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 39 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun fih biss data 
aggregati u anonimi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rapport annwali għandu jinkludi biss informazzjoni aggregata u m'hemmx bżonn li jinkludi 
dettalji personali tal-pazjenti. Din l-emenda tqis l-opinjoni tas-Kontrollur Ewropew tal-
Protezzjoni tad-Data.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41a
Id-data personali proċessati fil-bażi tad-
data stabbilita mill-Aġenzija għandhom 
jinżammu għal perjodu massimu ta' 
5 snin wara l-konklużjoni ta' prova 
klinika. Wara li jiskadi dan il-perjodu, id-
data personali proċessati għandhom 
jinżammu separatament għal perjodu 
addizzjonali ta' 10 snin b'mod 
psewdonimizzat (ikkodifikati) u l-aċċess 
għandu jkun ristrett matul dan il-perjodu 
għall-iskopijiet tal-individwazzjoni ta' 
każijiet ta' abbuż. Meta jiskadi dan il-
perjodu, id-data personali għandhom 
jitħassru.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni tad-data hija prinċipju essenzjali tal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
data. Il-proposta ma tipprevedix perjodu ta' żamma fil-bażi tad-data tal-EMA u fil-bażi tad-
data tal-UE. Perjodu ta' żamma mhux limitat ma jirrispettax il-liġi dwar il-protezzjoni tad-
data. L-emenda tiffissa perjodi ta' żamma twal biżżejjed biex jippermettu li jiġu identifikati 
retroattivament każijiet ta' abbuż fil-provi kliniċi. Din l-emenda tqis l-opinjoni tas-Kontrollur 
Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni ma 
tkunx teħtieġ l-arkivjar għal perjodu itwal, 
l-isponser u l-investigatur għandhom 
jarkivjaw il-kontenut tal-master fajl għall-
prova klinika għal mill-inqas ħames snin 
wara t-tmiem tal-prova klinika. 
Madankollu, il-fajls mediċi tas-suġġetti 
għandhom jiġu arkivjati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Sakemm leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni ma 
tkunx teħtieġ l-arkivjar għal perjodu itwal, 
l-isponser u l-investigatur għandhom 
jarkivjaw il-kontenut tal-master fajl għall-
prova klinika għal perjodu ta' ħames snin 
wara t-tmiem tal-prova klinika. 
Madankollu, il-fajls mediċi tas-suġġetti 
għandhom jiġu arkivjati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni tad-data hija prinċipju essenzjali tal-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
data. Il-proposta għandha tistabilixxi perjodu massimu ta' żamma u mhux wieħed minimu. 
Perjodu minimu ta' żamma ma jikkontribwixxix biex jiżgura ċ-ċertezza legali. Din l-emenda 
tqis l-opinjoni tas-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Data.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-bażi ta' dejta tal-UE għandha tinkludi 
dejta personali biss safejn meħtieġ għall-
finijiet tal-paragrafu 2. 

4. Il-bażi ta' dejta tal-UE għandha tinkludi 
dejta personali biss safejn meħtieġ għall-
finijiet tal-paragrafu 2. Id-data personali 
tal-pazjenti li jipparteċipaw fi prova 
klinika fl-ebda każ m'għandha tiġi 



PA\930473MT.doc 9/11 PE506.211v02-00

MT

proċessata fil-bażi tad-data tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 52 tiddikjara li l-ebda data personali dwar is-suġġetti tad-data li jipparteċipaw fi 
prova klinika m'għandhom jiġu rrekordjati fil-bażi tad-data tal-UE. Il-kliem tal-Artikolu 78 
mhux ċar u ma jipprekludix l-inklużjoni ta' data personali tal-pazjenti. Peress li l-projbizzjoni 
tal-ipproċessar tad-data personali tal-pazjenti fil-bażi tad-data tal-UE hija waħda mill-
elementi essenzjali tagħha, din għandha tkun ċara fid-dispożizzjoni legali li tistabbilixxiha u 
mhux biss fi premessa.  Din tqis ukoll l-opinjoni tal-KEPD. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta
jista' jeżerċita b'mod effettiv id-drittijiet 
tiegħu jew tagħha għall-informazzjoni, 
għall-aċċess, għar-rettifika u għall-
oġġezzjoni skont ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 u l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
dwar il-protezzjoni tad-dejta li timplimenta 
d-Direttiva 95/46/KE rispettivament. Dawn 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
jista' jeżerċita b'mod effettiv id-dritt ta’ 
aċċess għad-dejta marbuta miegħu jew 
magħha, kif ukoll id-dritt għall-korrezzjoni 
u t-tħassir tad-dejta mhux preċiża jew 
mhux kompluta. Taħt ir-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dejta mhux preċiża u pproċessata 
illegalment titħassar, b'konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Il-korrezzjonijiet 
u t-tħassir għandhom isiru kemm jista' jkun 
malajr, iżda mhux aktar tard minn 60 jum 
wara li ssir talba minn suġġett tad-dejta. 

7. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-data
jista' jeżerċita b'mod effettiv id-drittijiet 
tiegħu jew tagħha għall-informazzjoni, 
għall-aċċess, għar-rettifika, għall-
ibblukkar u għall-oġġezzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 u l-
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-data li timplimenta d-Direttiva 
95/46/KE rispettivament. Dawn għandhom 
jiżguraw li s-suġġett tad-dejta jista' 
jeżerċita b'mod effettiv id-dritt ta’ aċċess 
għad-data marbuta miegħu jew magħha, 
kif ukoll id-dritt għall-korrezzjoni, l-
iblukkar u t-tħassir tad-data mhux preċiża 
jew mhux kompluta. Taħt ir-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-data mhux preċiża u 
pproċessata illegalment titħassar, 
b'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli. 
Il-korrezzjonijiet, l-ibblukkar u t-tħassir 
għandhom isiru kemm jista' jkun malajr, 
iżda mhux aktar tard minn 60 jum wara li 
ssir talba minn suġġett tad-data. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dritt li jiġu bblukkati data personali, li huwa rikonoxxut ukoll mil-liġi tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-data flimkien mal-liġijiet imsemmija f'dan l-Artikolu, jeħtieġ li jiddaħħal fil-
proposta. Din l-emenda tqis l-opinjoni tal-KEPD.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 78 - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Id-data personali proċessati fil-bażi 
tad-data tal-UE għandha tinżamm għal 
perjodu massimu ta' 5 snin wara l-
konklużjoni ta' prova klinika. Wara li 
jiskadi dan il-perjodu, id-data personali 
proċessati għandhom jinżammu 
separatament għal perjodu addizzjonali 
ta' 10 snin b'mod psewdonimizzat 
(ikkodifikati) u l-aċċess għandu jkun 
ristrett matul dan il-perjodu għall-
iskopijiet tal-individwazzjoni ta' każijiet 
ta' abbuż. Meta jiskadi dan il-perjodu, id-
data personali għandhom jitħassru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ma tipprevedix perjodu ta' żamma fil-bażi tad-data tal-UE. Il-liġi tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-data tipprevedi l-possibilità li jiġu stabbiliti perjodi itwal ta' ħżin tad-data 
personali fil-każ ta' riċerka xjentifika suġġetta għall-istabbiliment ta' salvagwardji xierqa. L-
emenda tiffissa perjodi ta' żamma twal biżżejjed biex jippermettu li jiġu identifikati 
retroattivament każijiet ta' abbuż fil-provi kliniċi. Din tqis ukoll l-opinjoni tal-KEPD.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Anness I – Taqsima 4 – punt 13 – inċiż 17 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– deskrizzjoni tal-valutazzjoni mwettqa 
dwar l-impatt tad-drittijiet tas-suġġetti 
għad-dinjità tal-bniedem, id-dritt għall-
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integrità fiżika u mentali, id-dritt għar-
rispett tal-ħajja privata u tal-familja u d-
dritt tat-tfal u l-miżuri meħuda biex dawn 
jiġu salvagwardjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun valutat li l-prova klinika tirrispetta d-drittijiet fundamentali l-fajl tal-
applikazzjoni għall-applikazzjoni inizjali għandu jinkludi d-deskrizzjoni tal-valutazzjoni 
mwettqa dwar l-impatt tad-drittijiet fundamentali u l-miżuri meħuda biex dawn jiġu 
ssalvagwardjati. Din l-emenda hija konsistenti mal-Emenda 1.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Anness II – Taqsima 4 – punt 4 – inċiż 3 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– deskrizzjoni tal-valutazzjoni mwettqa 
dwar l-impatt tad-drittijiet tas-suġġetti 
għad-dinjità tal-bniedem, id-dritt għall-
integrità fiżika u mentali, id-dritt għar-
rispett tal-ħajja privata u tal-familja u d-
dritt tat-tfal u l-miżuri meħuda biex dawn 
jiġu salvagwardjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun valutat li l-prova klinika tirrispetta d-drittijiet fundamentali l-fajl tal-
applikazzjoni għall-applikazzjoni inizjali għandu jinkludi d-deskrizzjoni tal-valutazzjoni 
mwettqa dwar l-impatt tad-drittijiet fundamentali u l-miżuri meħuda biex dawn jiġu 
ssalvagwardjati. Din l-emenda hija konsistenti mal-Emenda 1.


