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EMENDI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 

t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Biex titnaqqas l-ansjetà tal-qraba 

fil-każ ta' inċident u dewmien bla bżonn fl-

għajnuna konsulari u servizzi oħra, id-dejta 

kkomunikata għandha tinkludi 

informazzjoni dwar in-nazzjonalità tal-

persuni abbord. Il-lista tal-entrati tad-dejta 

meħtieġa għal vjaġġi ta' aktar minn 20 mil 

nawtiku għandha tiġi ssimplifikata, iċċarata 

u allinjata kemm jista' jkun mar-rekwiżiti 

ta' rapportar fin-National Single Window. 

(6) Biex il-qraba jiġu pprovduti 

b'informazzjoni affidabbli u f'waqtha fil-

każ ta' inċident u biex jitnaqqas id-

dewmien bla bżonn fl-għajnuna konsulari u 

servizzi oħra, id-dejta kkomunikata 

għandha tinkludi informazzjoni dwar in-

nazzjonalità tal-persuni abbord. Il-lista tal-

entrati tad-dejta meħtieġa għal vjaġġi ta' 

aktar minn 20 mil nawtiku għandha tiġi 

ssimplifikata, iċċarata u allinjata kemm 

jista' jkun mar-rekwiżiti ta' rapportar fin-

National Single Window. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Sa fejn il-miżuri jinvolvu l-

ipproċessar ta' dejta personali, dawk 

għandhom jitwettqu skont id-dritt tal-

Unjoni dwar il-protezzjoni ta' dejta 

personali20. B'mod partikolari, id-dejta 

personali miġbura għall-finijiet tad-

Direttiva 98/41/KE m'għandhiex tiġi 

pproċessata u użata għal kwalunkwe skop 

ieħor u m'għandhiex tinżamm aktar milli 

meħtieġ għall-finijiet tad-Direttiva 

98/41/KE kif speċifikat fiha. 

(10) Il-miżuri previsti fid-

Direttiva 98/41/KE u d-

Direttiva 2010/65/KE jinvolvu l-

ipproċessar ta' dejta personali. Dan l-

ipproċessar hu rregolat mid-dritt tal-

Unjoni dwar il-protezzjoni ta' dejta 

personali, b'mod partikolari r-Regolament 

(UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 

l-Kunsill20a, u r-Regolament (KE) 

Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u l-

Kunsill20b, li japplika għall-ipproċessar ta' 

dejta personali rreġistrata fis-Single 

Window u SafeSeaNet. B'mod partikolari, 

id-dejta personali miġbura għall-finijiet 

tad-Direttiva 98/41/KE biex tiffaċilita l-

operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ u l-
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amministrazzjoni effiċjenti tal-

konsegwenzi ta' inċident m'għandhiex tiġi 

pproċessata u użata iktar għal kwalunkwe 

skop ieħor u m'għandhiex tinżamm aktar 

milli meħtieġ għall-finijiet speċifiċi tad-

Direttiva 98/41/KE kif speċifikat fiha. 

Għalhekk, id-dejta personali għandha 

tinqered minnufih wara li l-vjaġġ tal-

bastiment ikun intemm b'mod sikur jew 

meta investigazzjoni jew proċedimenti 

ġudizzjarji wara l-inċident jew l-

emerġenza jkunu ġew konklużi. 

_______________ __________________ 

20 B'mod partikolari r-Regolament (UE) 

Nru XXX/2016 ta' XXX (in-numru u d-

data għandhom jiżdiedu wara l-adozzjoni 

formali) tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi 

fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta 

personali u dwar il-moviment liberu ta' 

dik id-dejta (Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Dejta) (ir-referenza għall-

ĠU għandha tiżdied wara l-adozzjoni 

formali) u r-Regolament (KE) Nru 

45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-

protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-

ipproċessar ta' dejta personali mill-

istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 

dwar il-moviment liberu ta' dik id-data 

(ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 

 

 20a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-

protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward 

tal-ipproċessar ta' data personali u dwar 

il-moviment liberu ta' tali data, u li 

jħassar id-Direttiva 95/46/KE 

(Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 

tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1). 

 20b Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni 

ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar 

ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-

korpi tal-Komunità u dwar il-movement 

liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, 

p. 1). 
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Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

- is-sena tat-twelid tagħhom, - id-data tat-twelid, 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 5a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - il-'post ta' residenza abitwali', 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Id-dejta personali miġbura għall-

finijiet ta' din id-Direttiva m'għandhiex tiġi 

pproċessata u użata għal xi skop ieħor."; 

3. Id-dejta personali miġbura għall-

finijiet ta' din id-Direttiva m'għandhiex tiġi 

pproċessata u użata għal xi skop ieħor.". 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3 a. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li, meta tinġabar l-informazzjoni 

skont dan l-Artikolu, kull persuna abbord 

il-vapur tal-passiġġieri tingħata l-

informazzjoni stabbilita fir-Regolament 

(UE) 2016/679, mill-kumpanija li tassumi 

r-responsabilità tal-operat tal-vapur tal-

passiġġieri, u f'forma qasira, trasparenti, 

li tista' tinftiehem u faċilment aċċessibbli, 

bl-użu ta' lingwaġġ ċar u sempliċi. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-informazzjoni personali miġbura skont l-

Artikolu 5 m'għandhiex tinżamm mill-

kumpanija għal aktar żmien milli huwa 

meħtieġ għall-għanijiet ta' din id-Direttiva 

jiġifieri sal-mument li d-dejta tiġi 

rreġistrata fis-single window stabbilita 

skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 

2010/65/UE. Mingħajr preġudizzju għal 

obbligi oħra ta' rapportar, meta l-

informazzjoni ma tkunx meħtieġa aktar 

għal dan il-għan, din għandha tinqered. 

L-informazzjoni personali miġbura skont l-

Artikolu 5 m'għandhiex tinżamm mill-

kumpanija għal aktar żmien milli huwa 

meħtieġ għall-għanijiet ta' din id-Direttiva 

jiġifieri sal-mument li d-dejta tiġi 

rreġistrata fis-single window stabbilita 

skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 

2010/65/UE. Mingħajr preġudizzju għal 

obbligi speċifiċi oħra ta' rapportar fis-sens 

tad-dritt tal-Unjoni jew id-dritt nazzjonali, 

inkluż għal finijiet ta' statistika, meta l-

informazzjoni ma tkunx meħtieġa aktar 

għal dan il-għan, din għandha tinqered 

minnufih. 

Ġustifikazzjoni 

Il-kliem miżjud fil-proposta "mingħajr preġudizzju għal obbligi oħra ta' rapportar" ma 

jipprovdix ċertezza tad-dritt peress li ma jippreċiżax x'inhuma l-obbligi oħra ta' rappurtar, 

taħt liema bażi ġuridika, għal liema raġunijiet.  Suġġeriment għal modifika li sar mill-KEPD 

fl-opinjoni tiegħu biex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt. 

 



 

AD\1118417MT.docx 7/9 PE600.925v01-00 

 MT 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Filwaqt li jitqiesu t-teknoloġija tal-ogħla 

livell u l-ispiża tal-implimentazzjoni, 

jenħtieġ li kull kumpanija timplimenta 

miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 

jipproteġu d-dejta personali pproċessata 

skont l-Artikolu 5 minn qerda bi żball jew 

illegali jew telf, bidla bi żball, kxif mhux 

awtorizzat ta', jew aċċess għal dejta 

personali maħżuna, trażmessa jew 

ipproċessata mod ieħor. 

Ġustifikazzjoni 

Is-sigurtà tad-dejta hija element essenzjali tad-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta. 

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrikonoxxi dan billi tagħraf li ma tinkludi l-ebda garanzija 

rigward l-aċċessibilità ta' dejta personali. Il-kliem propost ittieħed mid-Direttiva 

attwali 95/46/KE u l-att ta' sostituzzjoni tagħha, ir-Regolament 2016/679. L-Artikolu 11 tad-

Direttiva 98/41, sostitut hawnhekk b'Artikolu 11 ġdid, kien fih dan l-obbligu, li tħassar fil-

proposta. Għandu jerġa' jiġi introdott. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 10 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mingħajr preġudizzju għal obbligi oħra ta' 

rapportar, meta l-informazzjoni ma tkunx 

meħtieġa aktar għal dawn l-għanijiet, din 

għandha tinqered."; 

Mingħajr preġudizzju għal obbligi speċifiċi 

oħra ta' rapportar rikjesti mid-dritt tal-

Unjoni jew id-dritt nazzjonali, inkluż għal 

finijiet ta' statistika, meta l-informazzjoni 

ma tkunx meħtieġa aktar għal dak il-għan, 

din għandha tinqered minnufih." 

Ġustifikazzjoni 

Allinjament mal-Emenda 3 biex tiġi żgurata l-konsistenza legali 
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Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid) 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 11a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9 a) jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 "Artikolu 11a 

 1.  L-ipproċessar ta' dejta skont din 

id-Direttiva għandu jsir f'konformità mar-

Regolament (UE) 2016/679. 

 2.  L-ipproċessar ta' dejta personali 

mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 

skont din id-Direttiva, bħal fis-Single 

Window u s-SafeSeaNet, għandu jitwettaq 

skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001. 

Ġustifikazzjoni 

Konsistenza legali mad-Direttiva 2010/65 li fiha wkoll dispożizzjoni simili. Tmur sew ukoll 

mal-Premessa 10. Fil-fatt, is-Single Window u SafeSeaNet huma ġestiti mill-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 13 

Direttiva 98/41/KE 

Artikolu 14a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-

implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u 

tissottometti r-riżultati tal-evalwazzjoni 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

mhux aktar tard minn [sentejn wara d-data 

msemmija fit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 3(1)].". 

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-

implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u 

tissottometti r-riżultati tal-evalwazzjoni 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

mhux aktar tard minn [tliet snin wara d-

data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 3(1)].". 
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PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Titolu Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li 

joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità u 

emenda tad-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu 

minn portijiet tal-Istati Membri 
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