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maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
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maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendejta l-pożizzjoni komuni
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(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ dejta
personali pproċessata fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet 
kriminali 
(COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2005)0475)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 34(2)(punt b) tat-Trattat ta' l-UE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat ta' l-UE, skond liema artikolu, il-Kunsill
ikkonsulta mal-Parlament (C6-0436/2005),

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-integrazzjoni ta' l-'acquis' ta' Schengen fil-qafas ta' l-
Unjoni Ewropea, skond liema protokoll, il-Kunsill ikkonsulta mal-Parlament,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 93, 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
(A6-0192/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummisjoni dwar kif emendejta;

2. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-
Artikolu 250(2), tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill sabiex javżah jekk ikollu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat 
mill-Parlament;

4. Jistieden lill-Kunsill sabiex jikkonsultah mill-ġdid jekk ikollu l-intenzjoni li jemenda 
sostanzjalment il-proposta dwar;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jinforma lill-Kunsill u l-Kummissjoni bil-
pożizzjoni tal-Parlament.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Preambolu 1

– wara li qies it-trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 
u b’mod partikolari l-artikolu 30, l-artikolu 31

– wara li qies it-trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 
u b’mod partikolari l-Artikolu 29, l-Artikolu 

  
1 ##.
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u l-artikolu 34, paragrafu 2, punt b tiegħu), 30, paragrafu 1, punt b),  l-Artikolu 31, 
paragrafu 1, punt c)  u l-Artikolu 34, 
paragrafu 2, punt b tiegħu)

Emenda 2
Premessa 9

(9) Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni 
ta’ dejta personali ta’ ċittadini ewropej, jeħtieġ 
li jkun hemm dispożizzjonijiet komuni biex 
jiġu determinati l-legalità u l-kwalità ta’ dejta
proċessata mill-aworitajiet kompetenti ta’ Stati 
Membri oħra.

(9) Biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni 
ta’ dejta personali tal-persuni kollha li huma 
residenti fit-territorju ta’ l-Unjoni Ewropea, 
jeħtieġ li jkun hemm dispożizzjonijiet komuni 
biex jiġu determinati l-legalità u l-kwalità ta’ 
dejta proċessata mill-aworitajiet kompetenti ta’ 
Stati Membri oħra.

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni ewropea għandha toffri din il-protezzjoni liċ-ċittadini Ewropej, iżda wkoll lil ċittadini ta’ 
pajjiżi oħra.

Emenda 3
Premessa 12

(12) Meta dejta personali tiġi trasferita minn 
Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi 
terzi jew korpi internazzjonali, din id-dejta
għandha, fil-prinċipju, tibbenefika minn livell 
xieraq ta’ protezzjoni.

(12) Meta dejta personali tiġi trasferita minn 
Stat Membru ta’ l-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi 
terzi jew korpi internazzjonali, din id-dejta
għandha tibbenefika minn livell xieraq ta’ 
protezzjoni. Din id-deċiżjoni ta' qafas
għandha tiggarantixxi li d-dejta personali 
trasferita lejn pajjiż terz għall-inqas tosserva 
normi internazzjonali li jikkonċernaw il-
ħarsien tad-drittijiet umani.

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta’ dejta ma’ pajjiżi terzi għandu jirrispetta żewġ prinċipji fundamentali: għandu jiġi 
żgurat li d-dejta tista’ tiġi trażmessa lil dawk il-pajjiżi terzi biss li jiggarantixxu standard xieraq ta’ 
protezzjoni tad-dejta, u li d-dejta tintbagħat minn pajjiż terz tirrispetta d-drittijiet fundamentali.
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Emenda 4
Premessa 15

(15) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli 
komuni dwar il-kunfidenzjalità u s-sigurtà ta’ l-
ipproċessar, dwar ir-responsabbiltà u s-
sanzjonijiet għall-użu illegali mill-awtoritajiet 
kompetenti, kif ukoll dwar ir-rimedji 
ġudizzjarji li huma disponibbli għas-suġġett 
tad-dejta. Barra minn dan, huwa neċessarju li l-
Istati Membri jipprovdu sanzjonijiet kriminali 
għal ksur partikolarment serju u kommess 
intenzjonalment ta’ dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni tad-dejta.

(15) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli 
komuni dwar il-kunfidenzjalità u s-sigurtà ta’ l-
ipproċessar, dwar ir-responsabiltà u s-
sanzjonijiet għall-użu illegali mill-awtoritajiet 
kompetenti, u minn partijiet privati li 
jipproċessaw dik id-dejta personali f’isem
awtoritajiet kompetenti jew fil-ta' qafas ta’ xi 
funzjoni pubblika, kif ukoll dwar ir-rimedji 
ġudizzjarji li huma disponibbli għas-suġġett 
tad-dejta. Barra minn dan, huwa neċessarju li l-
Istati Membri jipprovdu sanzjonijiet kriminali 
għal ksur partikolarment serju u kommess 
intenzjonalment ta’ dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi dikjarat li fejn id-dejta hija mmaniġġjata minn partijiet privati, b’mod 
partikolari in konnessjoni ma’ soċjetajiet pubbliċi-privati, din tkun suġġetta, bħala minimu, għall-
istess kondizzjonijiet ta’ sigurtà ta’ dejta kif stabbiliti għall-awtoritajiet pubbliċi kompetenti.

Emenda 5
Premessa 15

(15) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli 
komuni dwar il-kunfidenzjalità u s-sigurtà ta’ l-
ipproċessar, dwar ir-responsabbiltà u s-
sanzjonijiet għall-użu illegali mill-awtoritajiet 
kompetenti, kif ukoll dwar ir-rimedji 
ġudizzjarji li huma disponibbli għas-suġġett 
tad-dejta. Barra minn dan, huwa neċessarju li l-
Istati Membri jipprovdu sanzjonijiet kriminali 
għal ksur partikolarment serju u kommess 
intenzjonalment ta’ dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni tad-dejta.

(15) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli 
komuni dwar il-kunfidenzjalità u s-sigurtà ta’ l-
ipproċessar, dwar ir-responsabiltà u s-
sanzjonijiet għall-użu illegali mill-awtoritajiet 
kompetenti, kif ukoll dwar ir-rimedji 
ġudizzjarji li huma disponibbli għas-suġġett 
tad-dejta. Barra minn dan, huwa neċessarju li l-
Istati Membri jipprovdu sanzjonijiet kriminali 
għal ksur ta’ dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni tad-dejta partikolarment serju u 
intenzjonat jew minħabba f’negliġenza gravi.

Emenda 6
Premessa 20

(20) Din id-Deċiżjoni ta' qafas hija mingħajr (20) Din id-deċiżjoni ta' qafas hija mingħajr 
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preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar il-protezzjoni tad-dejta stabbiliti fl-
istrumenti legali relattivi li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-ipproċessar u l-protezzjoni ta’ 
dejta personali mill-Europol, mill-Eurojust u 
mis-Sistema ta’ Informazzjoni Doganali.

preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar il-protezzjoni tad-dejta stabbiliti fl-
istrumenti legali relattivi li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-ipproċessar u l-protezzjoni ta’ 
dejta personali mill-Europol, mill-Eurojust u 
mis-Sistema ta’ Informazzjoni Doganali. 
Madankollu, fi żmien mhux aktar tard minn 
sentejn wara d-dejta msemmija fl-Artikolu  
35(1), id-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-
protezzjoni tad-dejta li japplikaw għall-
Europol, għall-Eurojust u għas-Sistema ta’ 
Informazzjoni Doganali għandhom jinġiebu 
konsistenti ma’ din id-deċiżjoni ta' qafas, 
sabiex titjieb il-konformità u l-effettività tal-
qafas legali dwar il-protezzjoni tad-dejta, 
konformement ma’ proposta mill-
Kummissjoni.

Emenda 7
Premessa 20a (ġdida)

(20a) L-Europol, l-Eurojust u s-Sistema ta’ 
Informazzjoni Doganali għandhom iżommu 
dawk ir-regoli tagħhom dwar il-protezzjoni 
tad-dejta li b’mod ċar jiippreskrivu li dejta
personali tista’ tiġi proċessata, konsultata jew 
trażmessa fuq il-bażi biss ta’ kundizzjonijiet 
jew restrizzjonijiet aktar speċifiċi u/jew 
protettivi.

Ġustifikazzjoni

Emenda 8
Premessa 22

(22) Huwa xieraq li din id-Deċiżjoni ta' qafas
tgħodd għal dejta personali li hija pproċessata 
fil-qafas tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni ta’ Schengen u l-iskambju 
relattiv ta’ informazzjoni supplementari skond 
id-Deċiżjoni JAI/2006 …. dwar it-twaqqif, il-

(22) Huwa xieraq li din id-deċiżjoni ta' qafas
tapplika għal dejta personali li hija pproċessata 
fil-qafas tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni ta’ Schengen u l-iskambju 
relattiv ta’ informazzjoni supplementari skond 
id-Deċiżjoni JAI/2006 …. dwar it-twaqqif, l-



RR\616099MT.doc 9/45 PE 370.250v01-00

MT

funzjonament u l-użu tat-tieni ġenerazzjoni tas-
Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen.

operat u l-użu tat-tieni ġenerazzjoni tas-
Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen u fil-
kuntest tas-sistema ta’ informazzjoni dwar 
viżi skond id-Deċiżjoni JAI/2006/..dwar l-
aċċess għal konsultazzjoni dwar is-sistema ta’ 
informazzjoni fuq il-viżi VIS mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ l-Istati Membri u mill-Uffiċċju 
tal-Pulizija Ewropea ta’ l-Europol.

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tiddaħħal referenza għall-VIS biex jiġi żgurat li din id-deċiżjoni ta' qafas tkun tapplika
wkoll għall-aċċess għas-sistema ta’ informazzjoni dwar viżi mill-forzi tal-liġi u ta’ l-ordni.

Emenda 9
Premessa 35a (ġdida)

(35a) meta wieħed jikkunsidra l-opinjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-
Dejta,

Ġustifikazzjoni

Huwa indispensabbli li wieħed jikkonsidra l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-protezzjoni tad-
dejta waqt it-tlestija ta’ din id-deċiżjoni ta' qafas.

Emenda 10
Artikolu 1, paragrafu 2

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
iżvelar ta’ dejta personali lill-awtotitajiet 
kompetenti ta’ Stati Membri oħra ma jiġix la 
ristrett u lanqas projbit għal raġunijiet 
konnessi mal-protezzjoni ta’ dejta personali kif 
previst f’din id-Deċiżjoni ta' qafas. 

Din id-Deċiżjoni ta' qafas ma twaqqafx Stati 
Membri milli jipprovdu salvagwardji għall-
protezzjoni ta’ dejta personali fil-kuntest ta’ 
koperazzjoni ġudizzjarja u bejn il-pulizija 
f’kwistjonijiet kriminali li jkunu akbar minn 
dawk stabbiliti f’din id-Deċiżjoni Ta' qafas. 
Madankollu, kull dispożizzjoni bħal din ma 
għandhiex tirrestrinġI jew tipprojbixxi l-
iżvelar ta’ dejta personali lill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stati Membri oħra għal
raġunijiet konnessi mal-protezzjoni ta’ dejta
personali kif previst f’din id-Deċiżjoni ta' 
qafas.
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Emenda 11
Artikolu 3, paragrafu 2a (ġdida)

2 a. Din id-Deċiżjoni Ta' qafas ma tkunx 
tapplika jekk leġiżlazzjoni speċifika, fis-sens 
tat-Titolu  VI tat-trattat UE, b’mod ċar 
tistipula li dejta personali ma tistax tiġi 
pproċessata, ikun hemm aċċess għaliha jew 
tiġi trażmessa ħlief fuq il-bażi ta’ 
kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet aktar 
speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Din id-deċiżjoni ta' qafas ma għandhiex timpedixxii leġiżlazzjoni aktar speċifika, partikolarment fejn 
tirregola l-ipproċessar ta’ dejta.

Emenda 12
Artikolu 4, paragrafu 1, punt d)

d) eżatta u, fejn ikun meħtieġ, tinżamm 
aġġornata. Għandhom jittieħdu l-passi 
raġonevoli kollha biex jiġi żgurat li dejta li ma 
tkunx preċiża jew ma tkunx kompleta, meta 
jitqiesu l-għanijiet li għalihom dik id-dejta tkun 
inġabret jew ġiet ulterjorment proċessata, 
titħassar jew tiġi korretta. L-Istati Membri 
jistgħu jipprovdu għall-ipproċessar ta’ dejta sa 
livelli diversi ta’ preċiżjoni u ta’ affidabilità, 
f’liema każ għandhom jaraw li wieħed ikun 
jista’ jiddistingwi d-dejta skond il-livell ta’ 
preċiżjoni u ta’ affidabilità, u b’mod partikolari 
li jkun hemm distinzjoni bejn dejta bbażata fuq 
il-fatti u dejta bbażata fuq opinjonijiet jew 
valutazzjonijiet personali;

d) eżatta u, fejn ikun meħtieġ, tinżamm 
aġġornata. Għandhom jittieħdu l-passi 
raġonevoli kollha biex jiġi żgurat li dejta li ma 
tkunx preċiża jew li ma tkunx kompleta, meta 
jitqiesu l-għanijiet li għalihom dik id-dejta tkun 
inġabret jew ġiet ulterjorment proċessata, 
titħassar jew tiġi korretta. Madankollu, l-Istati
Membri jistgħu jipprovdu għall-ipproċessar ta’ 
dejta sa livelli diversi ta’ preċiżjoni u ta’ 
affidabilità, f’liema każ għandhom jaraw li 
wieħed ikun jista’ jiddistingwi d-dejta skond il-
livell ta’ preċiżjoni u ta’ affidabilità, u b’mod 
partikolari li jkun hemm distinzjoni bejn dejta
bbażata fuq il-fatti u dejta bbażata fuq 
opinjonijiet jew evalwazzjonijiet personali; l-
Istati Membri għandhom jipprovdu  li l-
kwalità tad-dejta personali tiġi verifikata 
b’mod regolari. Sa fejn ikun possibbli, id-
deċiżjonijiet ġudizzjarji u d-deċiżjonijiet dwar 
waqfien ta’ proċeduri għandhom jiġu indikati 
u d-dejta bbażata fuq opinjonijiet jew fuq 
evalwazzjonijiet personali għandha tiġi 
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verifikata skond l-għejun u l-grad ta’ 
eżattezza u ta’ affidabilità ta’ dik id-dejta
għandu jkun indikat. Mingħajr preġudizzju 
għal proċeduri penali nazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dejta personali 
jkun fiha annotazzjonijiet fuq talba tal-
persuna interessata jekk l-eżattezza tagħha 
tkun miċħuda minn dik il-persuna jew jekk l-
eżattezza jew l-ineżattezza tagħha ma tistax 
tiġi verifikata. Dik l-annotazzjoni tista’ 
titħassar biss bil-kunsens tal-persuna 
interessata jew fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-
ġuriżdizzjoni jew ta’ l-awtorità kompetenti ta’ 
superviżjoni;

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa pożizzjonat mill-ġdid mill-Artikolu  9, paragrafu 6. Fil-fatt, dawn id-
dispożsizzjonijiet għandhom jiċċaqilqu mill-Kapitolu III għall-Kapitolu II sabiex ikunu japplikaw 
għall-ipproċessar kollu ta’ dejta mill-forzi tal-liġi u ta’ l-ordni u mhux biss għal dejta skambjata bejn 
Stati Membri.

Emenda 13
Artikolu 4, paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
ipproċessar ta’ dejta personali jkun meħtieġ 
fil-każijiet biss fejn  

– ikun hemm motivi raġjonevoli, bbażati fuq 
fatti stabbiliti, biex wieħed jemmen li d-dejta
personali kkonċernata tagħmel possibbli, 
tiffaċilita jew tħaffef il-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reat kriminali, u 

– ma jeżistux mezzi oħra li jaffettwaw inqas 
is-suġġett tad-dejta, u

– l-ipproċessar tad-dejta mhuwiex eċċessiv 
meta paragunat mar-reat konċernat.

Imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni ma tirrispettax il-kriterji stabbiliti bil-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem li jirrigwardaw l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Il-
każistika tipprevedi li huwa possibbli li jiġu imposti restrizzjonijiet fuq id-dritt għall-ħajja privata fil-
każijiet biss fejn dan ikun meħtieġ f’soċjetà demokratiku mhux jekk dan jiffaċilita jew iħaffef ix-xogħol 
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ta’ l-awtoritajiet ġudizzjarji jew tal-pulizija. Għalhekk hemm bżonn li jiġi sostitwit. Il-kriterju tan-
neċessità u proporzjonalità ta’ dejta jiġi formulat mill-ġdid fl-Artikolu 5.

Emenda 14
Artikolu 4, paragrafu 4a (ġdid)

4 a. L-Istati Membri għandhom iqisu l-
kategoriji differenti ta’ dejta u l-għanijiet 
diversi li għalihom tinġabar dik id-dejta
sabiex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet xierqa 
għall-ġbir, it-tul ta’ żmien ta’ kemm għandha 
tinżamm, l-użu ulterjuri u t-trasferiment tad-
dejta personali konċernata. Id-dejta personali 
ta’ persuni li mhumiex suspettati ma tistax 
tiġi pproċessata ħlief għar-raġunijiet li 
għalihom tkun inġabret, għal perjodu ta’ 
żmien limitat, u bil-limitazzjonijiet adegwati 
rigward l-aċċess għaliha u t-trasferiment 
tagħha.

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn it-tipi differenti ta’ dejta magħmula fil-paragrafu 3 hija utli ħafna. Għandha 
tissaħħaħ, waqt li tingħata attenzjoni partikolari għal dejta li tirrigwarda persuni mhux suspettati, li 
dwarhom għandhom japplikaw miżuri speċifiċi ta’ protezzjoni rigward il-kundizzjonijiet għall-ġbir ta’ 
dejta, il-perjodu ta’ ħażna u l-arranġamenti għall-aċċess mill-awtoritajiet.

Emenda 15
Artikolu 4a, paragrafu 1 (ġdid)

Artikolu 4a
Ipproċessar ulterjuri ta’ dejta personali

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
dejta personali tista’ tiġi pproċessata 
ulterjorment skond din id-deċiżjoni ta' qafas 
biss, partikolarment l-Artikoli 4, 5 u 6 tagħha,
(a) għall-għan speċifiku li għalih ġiet 
trażmessa u saret disponibbli,
(b) jekk ikun strettament meħtieġ, għall-għan 
tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba jew 
il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali serji, jew
(c) għall-għan tal-prevenzjoni ta’ theddid 
għas-sigurtà pubblika jew lil persuna, ħlief 
meta dawn il-kunsiderazzjonijiet huma 
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megħluba mill-ħtieġa li jiġu protetti l-interessi 
jew d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-
dejta.

Emenda 16
Artikolu 4a, paragrafu 2 (ġdid)

2. Dejta personali konċernata tista’ tiġi 
pproċessata ulterjorment għall-finijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1, punt c), 
unikament bil-kunsens minn qabel ta’ l-
awtorità li tkun bagħtet id-dejta personali jew 
li qegħditha għad-dispożizzjoni u l-Istati 
Membri jistgħu, mingħajr preġudizzju għal 
garanziji ġuridiċi xierqa, jadottaw miżuri 
leġiżlattivi li jawtorizzaw l-imsemmi 
pproċessar ulterjuri. 

Ġustifikazzjoni

Aral-ġustifikazzjonit għall-emenda preċedenti.

Emenda 17
Artikolu 5

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li dejta
personali tista’ tiġi proċessata mill-awtoritajiet 
kompetenti fil-każ biss fejn ikun previst b’liġi 
li tistabbilixxi li l-ipproċessar huwa meħtieġ 
għat-twettieq tax-xogħol leġittimu ta’ l-
awtorità interessata u għall-għanijiet tal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

L-Istati Membri għandhom, wara li 
jikkonsultaw ma’ l-awtorità ta’ superviżjoni 
stabbilita fl-Artikolu 30, jipprovdu li dejta
personali tista’ tiġi proċessata mill-awtoritajiet 
kompetenti fil-każijiet biss fejn:
(a) ikun previst b’liġi li tistabbilixxi li l-
ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq tax-
xogħol leġittimu ta’ l-awtorità interessata u 
għall-għanijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali;
(b) is-suġġett tad-dejta jkun ta l-kunsens 
tiegħu b’mod mhux ambigwu, sakemm l-
ipproċessar jitwettaq fl-interess tas-suġġett 
tad-data; jew
(c) l-ipproċessar huwa meħtieġ biex jiġi 
osservat obbligu legali li għalih il-kontrollur 
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huwa suġġett; jew
(d) l-ipproċessar huwa meħtieġ biex jiġu 
protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta.

Emenda 18
Artikolu 5, paragrafu 1a (ġdid)

1 a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
dejta personali ma tiġix proċessata ħlief fil-
każijiet fejn:

- l-awtoritajiet kompetenti jistgħu juru, fuq il-
bażi ta’ fatti stabbiliti, ħtieġa ċara għall-
ipproċessar tad-dejta personali konċernata 
għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reat kriminali, 

- ma jeżistux mezzi oħra li inqas jaffettwaw is-
suġġett tad-dejta; u

- l-ipproċessar tad-dejta mhuwiex eċċessiv 
meta paragunat mar-reat inkwistjoni.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiddaħħlu l-prinċipji ta’ finalità u proporzjonalità bħala kriterji biex jiġi stabbilit jekk l-
ipproċessar huwiex legali.

Emenda 19
Artikolu 6, paragrafu 2, inċiż 1

- l-ipproċessar huwa previst b’liġi u huwa 
assolutament neċessarju għat-twettieq tax-
xogħol leġittimu ta’ l-awtorità konċernata 
għall-għanijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew jekk is-suġġett tad-dejta
ikun ta jew tkun tat il-kunsens espliċitu tiegħu 
jew tagħha għall-ipproċessar, u

- l-ipproċessar huwa previst b’liġi u huwa 
assolutament neċessarju għat-twettiq tax-
xogħol leġittimu ta’ l-awtorità konċernata 
għall-għanijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali, u huwa limitat għal inkjesta 
partikolari, jew jekk is-suġġett tad-dejta jkun 
ta l-kunsens espliċitu tiegħu jew tagħha għall-
ipproċessar, sakemm l-ipproċessar jitwettaq fl-
interessi tas-suġġett tad-dejta, u r-rifjut tal-
kunsens ma jwassalx li jiġu imposti 
konsegwenzi negattivi fuq id-dejta; u
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Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta’ dejta sensittiva bbażat fuq il-kunsens espliċitu tal-persuna interessata għandu jiġi 
awtorizzat sal-limitu biss fl-interessi tal-persuna nnifisha. Barra minn dan, ir-rifjut tal-kunsens ma 
għandux ikollu konsegwenzi ħżiena għall-persuna interessata.

Emenda 20
Artikolu 6, paragrafu 2 a (ġdid)

2 a. L-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
ħtiġiet speċjali tekniċi u ta’ organizzazzjoni 
għall-ipproċessar ta’ dejta sensittiva.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri tekniċi speċifiċi biex dejta sensittiva tinżamm fis-sigur.

Emenda 21
Artikolu 6, paragrafu 2b(ġdid)

2 ter. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
salvagwardji speċifiċi addizzjonali rigward 
dejta bijometrika u profili DNA, bil-ħsieb li 
jiġi garantit li:

- dejta bijometrika u profili DNA jintużaw 
biss fuq il-bażi ta’ normi tekniċi li jkunu ġew
stabbiliti u jkunu interoperabbli,

- il-livell ta’ eżattezza ta’ dejta bijometrika u 
ta’ profili DNA jitqies b’attenzjoni kbira u 
jista’ jiġi kontestat mis-suġġett tad-dejta
permezz ta’ mezzi li huma faċilment 
disponibbli, 

- jiġi kompletament garantit ir-rispett tad-
dinjità u l-integrità ta’ persuni.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu definiti regoli supplentari biex jiġu protetti dejta bijometrika u profili DNA.
Din id-dejta hija partikolarment sensittivi, iżda xi drabi tintuża f’konnessjoni ma’ koperazzjoni 
ġudizzjarja u tal-pulizija.
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Emenda 22
Artikolu 7, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li dejta
personali tiġi maħżuna għal żmien li ma jkunx 
itwal minn dak li hu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalih kienet ġiet miġbura, sakemm ma jkunx 
provdut xort’oħra fil-liġi nazzjonali. Dejta
personali ta’ persuni msemmija fl-artikolu 4, 
paragrafu 3, l-aħħar inċiż, għandha tiġi 
maħżuna għall-perjodu biss li hu assolutament 
meħtieġ għall-għan li għalih kienet ġiet 
miġbura. 

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li dejta
personali tiġi maħżuna għal żmien li ma jkunx 
itwal minn dak li hu meħtieġ għall-għanijiet li 
għalihom kienet ġiet miġbura jew proċessata 
ulterjorment, skond l-Artikolu 4, paragrafu 1, 
punt e) u l-Artikolu 4 a. Dejta personali ta’
persuni msemmija fl-Artikolu 4, paragrafu 3, l-
aħħar inċiż, għandha tiġi maħżuna għall-
perjodu biss li hu assolutament meħtieġ għall-
għan li għalih kienet ġiet miġbura. 

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi eliminata l-possibiltà ta’ deroga ġenerali għall-garanziji previsti, li tkun mogħtija biss 
bil-kundizzjoni li l-liġi nazzjonali  tipprovdi mod ieħor. Din li kieku tippreġudika l-armonizzazzjoni 
tal-kriterji dwar il-protezzjoni tad-dejta u hija inkompatibbli mad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 23
Artikolu 7, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu miżuri 
xierqa proċedurali u tekniċi li jiżguraw li jiġu 
osservati l-limiti ta’ żmien għall-ħażna ta’ dejta
personali. L-osservanza ta’ dawn il-limiti ta’ 
żmien għandha tiġi riveduta regolarment.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu miżuri 
xierqa proċedurali u tekniċi li jiżguraw li jiġu 
osservati l-limiti ta’ żmien għall-ħażna ta’ dejta
personali. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu 
t-tħassir awtomatiku u regolari ta’ dejta
personali wara ċertu perjodu ta’ żmien.  L-
osservanza ta’ dawn il-limiti ta’ żmien għandha 
tiġi riveduta regolarment.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri li jiggarantixxu l-perjodu ta’ ħażna għandhom jipprovdu għat-tħassir awtomatiku wara 
perjodu stabbilit.

Emenda 24
Capitolu III, sezzjoni I, titolu

Trażmissjoni ta’ dejta personali, li tinkludi li 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, ta’ l-awtoritajiet 

Trażmissjoni ta’ dejta personali, u t-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta' dejta personali
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kompetenti ta’ Stati Membri oħra

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi għall-Artikolu 8, paragrafi a, b u c, li għandhom jiġu applikati għad-dejta kollha u mhux 
biss għal dik id-dejta li tiġi trażmessa jew li titqiegħed għad-dispożizzjoni għall-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru ieħor. B’riżultat ta’ din l-emenda, din is-sezzjoni tgħodd għall-użu tad-
dejta kollha, inkluż l-użu ta’ dik id-dejta minn Stat.

Emenda 25
Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li dejta
personali tiġi trażmessa lil jew issir disponibbli 
biss għall-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati 
Membri oħra jekk tkun meħtieġa għat-twettieq 
tax-xogħol leġittimu ta’ l-awtorità li tittrasmetti 
jew dik li tirċievi u għall-għanijiet tal-
prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li dejta
personali, miġbura u pproċessata mill-
awtoritajiet kompetenti, tiġi trażmessa lil jew 
issir disponibbli biss għall-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stati Membri oħra jekk tkun 
meħtieġa għat-twettiq tax-xogħol leġittimu ta’ 
l-awtorità li tittrasmetti jew dik li tirċievi u 
għall-għanijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali speċifiċi.

Ġustifikazzjoni

Id-dejta miġbura mill-awtoritajiet kompetenti biss tista’ tingħadda lill-awtoritajiet kompetenti. Dan 
jagħmilha possibbli li jiġu limitati l-aċċess u t-trażmissjoni ta’ dejta miżmuma minn partijiet privati.

Emenda 26
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8 a

Trażmissjoni lil awtoritajiet oħra li ma jkunux 
l-awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li data 
personali tkun tista’ tiġi trażmessa lill-
awtoritajiet, li ma jkunux l-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, f’każijiet 
partikolari u sostanzjalment dokumentati biss, 
u jiġu osservati r-rekwiżiti  kollha li ġejjin:

a) it-trażmissjoni hija prevista fil-liġi li b’mod 
ċar tobbligaha jew tawtorizzaha;

b) it-trażmissjoni hija
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neċessarja għall-għan li għalih id-dejta
konċernata kienet miġbura, trażmessa jew 
kienet saret disponibbli jew għall-għanijiet 
tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba jew 
il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-
għan tal-prevenzjoni ta’ theddid għas-sigurtà 
pubblika jew kontra persuna, ħlief meta dawn 
il-konsiderazzjonijiet huma megħluba bil-
ħtieġa li jiġu protetti l-interessi jew id-drittijiet 
fundamentali tas-suġġett tad-data

jew

neċessarja għax id-data konċernata hija 
indispensabbli għall-awtorità li lilha d-dejta
ser terġa’ tiġi trażmessa biex tippermettilha li 
twettaq ix-xogħol leġittimu tagħha  u sakemm 
l-għan tal-ġbir u ta’ l-ipproċessar li għandu 
jsir minn dik l-awtorità ma jkunx 
inkompatibbli ma’ l-ipproċessar oriġinali, u l-
obbligi legali ta’ l-awtorità kompetenti li bi 
ħsieba tittrasmetti d-dejta mhumiex kuntrarji 
għal dan,

jew

hija, mingħajr ebda dubju, fl-interess tas-
suġġett tad-dejta u jew is-suġġett tad-dejta ta 
l-kunsens tiegħu jew iċ-ċirkostanzi huma tali 
li wieħed jassumi mingħajr ebda dubju li kien 
ingħata dak il-kunsens.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi ma’ l-Artikolu 13 bl-istess mod kif emendat bl-emendi mir-rapporteur 
għall-Artikolu 13, parti introduttiva u l-paragrafu b) tiegħu, l-ewwel inċiż.  Ara r-raġunijiet tar-
rapporteur.  Ladarba dan  l-artikolu, hekk kif modifikat mir-rapporteur, huwa mmirat biex japplika 
għad-dejta kollha ġudizzjarja u tal-pulizija, inkluża dik id-dejta li ma ġietx trażmessa lil jew tqiegħdet 
għad-dispożizzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, huwa aktar opportun li 
jitmexxa għall-ewwel sezzjoni tal-Kapitolu III.  Ara wkoll l-emenda għall-ewwel sezzjoni tal-Kapitolu 
III.

Emenda 27
Artikolu 8 b

Artikolu 8 b
Trażmissjoni lil partijiet privati
L-Istati Membri għandhom, mingħajr 
preġudizzju għar-regoli tal-proċedura penali 
nazzjonali, jipprovdu li dejta personali tista’ 
tiġi trażmessa lil partijiet privati fi Stat 
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Membru f’każijiet speċifiċi biss u jekk jiġu 
osservati r-rekwiżiti kollha li ġejjin:
(a) it-trażmissjoni hija prevista fil-liġi li 
b’mod ċar tobbligaha jew tawtorizzaha, u
(b) it-trażmissjoni hija neċessarja għall-għan 
li għalih id-dejta konċernata kienet miġbura, 
trażmessa jew kienet saret disponibbli jew 
għall-għanijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew għall-għan tal-
prevenzjoni ta’ theddid għas-sigurtà pubblika 
jew kontra persuna, ħlief meta dawn il-
kunsiderazzjonijiet huma megħluba bil-ħtieġa 
li jiġu protetti l-interessi jew id-drittijiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu li l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jkollhom aċċess jew 
jipproċessaw dejta personali kkontrollata 
minn partijiet privati fuq il-bażi ta’ każ każ 
biss, f’ċirkustanzi partikolari, għal għanijiet 
speċifiċi u mingħajr ħsara għal sorveljanza 
ġuridika fl-Istati Membri.

Emenda 28
Artikolu 8 c (ġdid)

Artikolu 8 c

Ipproċessar tad-dejta minn partijiet privati 
f’konnessjoni ma’ l-amministrazzjoni 
pubblika

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom li, meta 
partijiet privati jiġbru u jipproċessaw dejta
f’konnessjoni ma’ l-amministrazzjoni 
pubblika, dawn ikunu suġġetti għall-obbligi li 
jkunu jew ekwivalent għal jew aktar ristretti 
minn dawk imposti fuq l-awtoritajiet 
kompetenti.

Emenda 29
Artikolu 8 d (ġdid)
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Artikolu 8 d

Trasferiment lil awtoritajiet kompetenti 
f’pajjiżi terzi jew lil korpi internazzjonali
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
dejta personali ma tiġix trasferita lill-
awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi jew lil 
korpi internazzjonali ħlief jekk dak it-
trasferiment ikun josserva din id-Deċiżjoni ta' 
qafas u, b’mod partikolari, jiġu osservati l-
ħtiġiet kollha li ġejjin:

(a) it-trażmissjoni hija prevista fil-liġi li 
b’mod ċar tobbligaha jew tawtorizzaha,

(b) it-trażmissjoni hija neċessarja għall-għan 
li għalih id-dejta konċernata kienet miġbura, 
trażmessa jew kienet saret disponibbli jew 
għall-għanijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew għall-għan tal-
prevenzjoni ta’ theddid għas-sigurtà pubblika 
jew kontra persuna, ħlief meta dawn il-
konsiderazzjonijiet huma megħluba bil-ħtieġa 
li jiġu protetti l-interessi jew id-drittijiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta,

(c) livell xieraq ta’ protezzjoni tad-dejta huwa 
żgurat fil-pajjiż terz jew mill-korp 
intrernazzjonali li lilhom għandha tiġi 
trasferita d-dejta kkonċernata.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni mogħti 
minn pajjiż terz jew korp internazzjonali tiġi 
evalwata fid-dawl taċ-ċirkustanzi kollha ta’ 
kull trasferiment jew kategorija ta’ 
trasferimenti. B’mod partikolari, l-
evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
eżami ta’ l-elementi li ġejjin: it-tip ta’ dejta, l-
għanijiet ta’ u kemm ser idum l-ipproċessar li 
għalih id-dejta qed tiġi trasferita, il-pajjiż ta’ 
oriġini u l-pajjiż ta’ l-aħħar destinazzjoni, ir-
regoli ġenerali u settorjali tal-liġi applikabbli 
fil-pajjiż terz jew korp inkwistjoni, ir-regoli 
professjonali jew ta’ sigurtà li huma hemm 
applikabbli, kif ukoll li jkunu jeżistu 
salvagwardji suffiċjenti għand min jirċievi 
dak it-trasferiment.

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom javżaw lil xulxin u lill-Parlament 
Ewropew dwar każijiet fejn jidhrilhom li 
pajjiż terz jew korp internazzjonali ma 
jiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni skond 
it-tifsira tal-paragrafu 2.
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4. Meta l-Kummissjoni, wara li tikkonsulta 
mal-Kunsill u mal-Parlament Ewropew, 
tistabbilixxi li pajjiż terz jew korp 
internazzjonali ma jiżgurax livell adegwat ta’ 
protezzjoni skond it-tifsira tal-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex iwaqqfu kull trasferiment ta’ 
dejta personali lill-pajjiż terz jew lill-korp 
internazzjonali inkwistjoni.

5. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
Kunsill u mal-Parlament Ewropew, tista’ 
tistabbilixxi li pajjiż terz jew korp 
internazzjonali jiżgura livell adegwat 
ta’protezzjoni skond it-tifsira tal-paragrafu 2, 
bħala riżultat tal-liġi domestika tiegħu u tar-
rabtiet internazzjonali li jkun daħal fihom, 
għall-protezzjoni tal-ħajja privata u l-
libertajiet u d-drittijiet bażiċi ta’ l-individwi.

6. Eċċezzjonalment, bħala deroga mill-
paragrafu 1, punt (c), dejta personali tista’ 
tiġi trasferita lil awtoritajiet kompetenti ta’ 
pajjiż terz jew lil korp internazzjonali li fihom 
ma jkunx hemm  jew li ma jiżgurawx livell 
adegwat ta’ protezzjoni tad-dejta jekk dan 
ikun assolutament neċessarju biex jiġu 
salvagwardati l-interessi essenzjali ta’ Stat 
Membru jew għall-prevenzjoni ta’ periklu 
serju imminenti li jhedded is-sigurtà pubblika 
jew persuna u jew persuni partikolari. F’dan 
il-każ, dejta personali tista’ tiġi proċessata 
mill-parti li tirċeviha safejn biss din tkun 
assolutament neċessarja għall-għan speċifiku 
li għalih ġiet trażmessa. Trasferimenti bħal 
dawn għandhom jiġu notifikati lill-awtorità 
ta’ superviżjoni.

Emenda 30
Artikolu 9, paragrafu 6

6. L-Istati Membri għandhom, mingħajr 
preġudizzju għall-proċedura kriminali 
nazzjonali, jipprovdu li dejta personali jkun 
fiha annotazzjonijiet fuq talba tas-suġġett tad-
dejta jekk l-eżattezza tagħha tkun miċħuda 
mis-suġġett tad-dejta u jekk l-eżattezza jew l-
ineżattezza tagħha ma tistax tiġi verifikata. 
Dik l-annotazzjoni tista’ titħassar biss bil-
kunsens tas-suġġett tad-dejta jew fuq il-bażi 

Imħassar
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ta’ deċiżjoni tal-qorti kompetenti jew ta’ l-
awtorità ta’ superviżjoni kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu mmexxija mill-Kapitolu III għall-Kapitolu II sabiex jiġu 
jgħoddu għall-ipproċessar kollu ta’ dejta magħmul mis-servizzi tal-liġi u ta’ l-ordni u mhux biss dwar 
dejta skambjata bejn l-Istati Membri.

Emenda 31
Artikolu 9, paragrafu 7, inċiż 3

- jekk din id-dejta mhijiex jew ma għadhiex 
aktar meħtieġa għall-għan li għalih kienet ġiet 
trażmessa jew saret disponibbli.

- u, fi kwalunkwe każ, jekk din id-dejta
mhijiex jew ma għadhiex aktar meħtieġa għall-
għan li għalih kienet ġiet trażmessa jew saret 
disponibbli.

Ġustifikazzjoni

Id-dejta għandha tiġi sistematikament imħassra jekk ma tkunx aktar neċessarja għall-għan li għalih 
kienet ġiet trażmessa jew tqiegħdet għad-dispożizzjoni.

Emenda 32
Artikolu 9, paragrafu 9 a (ġdid)

9 a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
kwalità ta’ dejta personali trażmessa lil jew 
magħmula disponibbli għal pajjiżi terzi tiġi 
speċifikament evalwata minnufih kif tkun 
waslet u jiġi indikat il-grad ta’ eżattezza u 
affidabilità.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi kontrollata l-kwalità ta’ dejta li tasal minn pajjiżi terzi biex tiġi indikata l-
affidabilità tagħha, inkluż dak li jirrigwarda r-rispett għal drittijiet fundamentali.

Emenda 33
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull 1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull 
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trażmissjoni u riċezzjoni awtomatika ta’ dejta
personali, partikolarment permezz ta’ aċċess 
dirett awtomatiku, jiġu reġistrati sabiex jiġi 
żgurat li jkun hemm verifika sussegwenti tar-
raġunijiet għat-trażmissjoni, id-dejta
trażmessa, il-ġurnata u l-ħin meta ġiet 
trażmessa, l-awtoritajiet involuti u, safein 
jirrigwarda l-awtorità li tirċievi, il-persuni li 
rċevew id-dejta u l-persuni li kienu talbuha.

konsultazzjoni, kull trażmissjoni u kull 
riċeviment awtomatika ta’ dejta personali, 
partikolarment permezz ta’ aċċess dirett 
awtomatiku, jiġu reġistrati sabiex jiġi żgurat li 
jkun hemm verifika sussegwenti tar-raġunijiet 
għall-aċċess u għat-trażmissjoni, id-dejta
trażmessa jew li sar aċċess għaliha, il-ġurnata 
u l-ħin meta ġiet trażmessa jew sar aċċess 
għaliha, l-awtoritajiet involuti u, safejn 
jirrigwarda l-awtorità li tirċievi, il-persuni li 
rċevew id-dejta u l-persuni li kienu talbuha.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju wkoll li l-aċċess għad-dejta jiġi reġistrat biex jiġi żgurat li kull aċċess għad-dejta
jkun leġittimu.

Emenda 34
Artikolu 10, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull 
trażmissjoni u riċezzjoni mhux awtomatika ta’ 
dejta personali jiġu reġistrati sabiex jiġi żgurat 
li jkun hemm verifika sussegwenti tar-
raġunijiet għat-trażmissjoni, id-dejta
trażmessa, il-ġurnata u l-ħin meta ġiet 
trażmessa, l-awtoritajiet involuti u, safein 
jirrigwarda l-awtorità li tirċievi, il-persuni li 
rċevew id-dejta u l-persuni li kienu talbuha.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull 
konsultazzjoni, kull trażmissjoni u kull 
riċeviment mhux awtomatiku ta’ dejta
personali jiġu reġistrati sabiex jiġi żgurat li 
jkun hemm verifika sussegwenti tar-raġunijiet 
għall-aċċess u għat-trażmissjoni, id-dejta
trażmessa jew li sar aċċess għaliha, il-ġurnata 
u l-ħin meta ġiet trażmessa jew sar aċċess 
għaliha, l-awtoritajiet involuti u, safejn 
jirrigwarda l-awtorità li tirċievi, il-persuni li 
rċevew id-dejta u l-persuni li kienu talbuha.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju wkoll li l-aċċess għad-dejta jiġi reġistrat biex jiġi żgurat li kull aċċess għad-dejta
jkun leġittimu.

Emenda 35
Artikolu 10, paragrafu 3

3. L-awtorità li tkun irreġistrat jew 
iddokumentat dik l-informazzjoni għandha 
tikkomunikaha minnufih lill-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti fuq talba ta’ din ta’ l-
aħħar. L-informazzjoni għandha tintuża biss 

3. L-awtorità li tkun irreġistrat jew 
iddokumentat dik l-informazzjoni għandha 
żżommha għad-dispożizzjoni ta’ l-awtorità ta’ 
superviżjoni kompetenti u tikkomunikaha 
minnufih lil dik l-awtorità. L-informazzjoni 
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għall-kontroll tal-protezzjoni tad-dejta u biex 
jiġi żgurat l-ipproċessar xieraq tad-dejta kif 
ukoll l-integrità u s-sigurtà tad-dejta.

għandha tintuża biss għall-kontroll tal-
protezzjoni tad-dejta u biex jiġi żgurat l-
ipproċessar xieraq tad-dejta kif ukoll l-integrità 
u s-sigurtà tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistru għandu jkun disponibbli għall-awtorità ta’ superviżjoni kompetenti mingħajr il-bżonn li din 
titolbu.

Emenda 36
Artikolu 12 a (ġdid)

Artikolu 12 a

Meta dejta personali tiġi trażmessa jew 
titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, dik id-
dejta ma tistax terġa’ tiġi trażmessa ħlief 
f’każijiet partikolari u li jkunu ġew studjati 
sew u suġġetti għall-kundizzjonijiet stabbiliti 
minn qabel li huma mnżżlin fl-Artikolu 8 a, u 
ma tistax terġa’ tiġi trażmessa mill-awtorità 
kompetenti jekk l-Istat Membru li ttrażmetta 
id-dejta kkonċernata lil jew qegħidha għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità kompetenti li bi 
ħsiebha terġa' tittrażmettiha ma jkunx ta l-
kunsens tiegħu minn qabel għal dik it-
trażmissjoni ulterjuri.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija essenzjalment l-istess bħal dik tar-relatur fl-artikolu 13, punt c).  Ara r-raġunijiet 
tar-relatur.

Emenda 37
Artikolu 12 b (ġdid)

Artikolu 12 b

Meta dejta personali tiġi trażmessa jew 
titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, dik id-
dejta ma tistax terġa’ tiġi trażmessa lill-
privati ħlief f’każijiet partikolari sakemm il-
kondizzjonijiet stabbiliti minn qabel li huma 
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mnżżlin fl-Artikolu 8 ter jiġu osservati u 
sakemm l-Istat Membru li ttrasmetta id-dejta
kkonċernata lil jew qiegħdha għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità kompetenti li bi 
ħsiebha terġa tittrasmettiha ta l-kunsens 
tiegħu minn qabel għal dik it-trażmissjoni
ulterjuri.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija essenzjalment l-istess bħal dik tar-relatur fl-artikolu 14, l-aħħar parti. Ara r-
raġunijiet tar-relatur.

Emenda 38
Artikolu 12 c (ġdid)

Artikolu 12 c

Meta dejta personali tiġi trażmessa jew 
titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru ieħor, dik id-
dejta ma tistax terġa’ tiġi trażmessa lill-
awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiż terz jew lil 
korp internazzjonali jekk ma jiġux osservati l-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel li huma 
mnżżlin fl-Artikolu 8 c u l-Istat Membru li 
ttrażmetta id-dejta kkonċernata lil jew 
qegħidha għad-dispożizzjoni ta’ l-awtorità 
kompetenti li bi ħsiebha terġa' tittrażmettiha 
majkunx ta l-kunsens tiegħu minn qabel għal 
dik it-trażmissjoni ulterjuri.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija essenzjalment l-istess bħal dik tar-rapporteur fl-artikolu 15, paragrafu 1, l-ewwel 
inċiż (ġdid). Ara r-raġunijiet tar-rapporteur.

Emenda 39
Artikolu 13

Article 13

Trażmissjoni lil awtoritajiet oħra li mhumiex 
l-awtoritajiet kompetenti

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li dejta
personali riċevuta minn jew li tkun saret 

Imħassar
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disponibbli mill-awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru ieħor terġa’ tiġi trażmessa lill-
awtoritajiet, li ma jkunux l-awtoritajiet 
kompetenti, ta’ Stat Membru f’każijiet 
partikolari biss u jekk jiġu osservati l-ħtiġiet 
kollha li ġejjin

a)it-trażmissjoni hija prevista fil-liġi li b’mod 
ċar tobbligaha jew tawtorizzaha;

b) it-trażmissjoni

hija neċessarja għall-għan speċifiku li għalih 
id-dejta konċernata kienet trażmessa jew 
kienet saret disponibbli jew għall-għanijiet 
tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejba jew
il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew għall-
għan tal-prevenzjoni ta’ theddid għas-sigurtà 
pubblika jew kontra persuna, ħlief meta dawn 
il-konsiderazzjonijiet huma megħluba bil-
ħtieġa li jiġu protetti l-interessi jew id-drittijiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta;

jew

hija neċessarja għax id-dejta konċernata hija 
indispensabbli għall-awtorità li lilha d-dejta
ser terġa’ tiġi trażmessa biex tippermettilha li 
twettaq ix-xogħol tagħha leġittimu u sakemm 
l-għan tal-ġbir u ta’ l-ipproċessar li għandu 
jsir minn dik l-awtorità ma jkunx 
inkompatibbli ma’ l-ipproċessar oriġinali, u l-
obbligi legali ta’ l-awtorità kompetenti li bi 
ħsiebja tittrasmetti d-dejta mhumiex kuntrarji 
għal dan,

jew

hija, mingħajr ebda dubju, fl-interess tas-
suġġett tad-dejta u jew is-suġġett tad-dejta ta 
l-kunsens tiegħu jew iċ-ċirkostanzi huma tali 
li wieħed jassumi mingħajr ebda dubju li kien 
ingħata dak il-kunsens;

c) l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li 
ttrasmetta id-dejta lil jew qiegħdha għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità kompetenti li bi 
ħsiebha terġa tittrasmettiha ta l-kunsens 
tiegħu minn qabel għal dik it-trażmissjoni
ulterjuri.

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni biex tiġi trażmessa dejta personali lil awtoritajiet oħra kompetenti hija ġustifikata 
(ara l-Artikolu 12). Min-naħa l-oħra l-abbozz tad-deċiżjoni ta' qafas ma jipprevedi l-ebda 
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dispożizzjoni biex tiġġustifika n-neċessità li tiġi  trażmessa dejta personali lil awtoritajiet "li ma 
jkunux l-awtoritajiet kompetenti".

Emenda 40
Artikolu 15

Article 15

Trasferiment lill-awtoritajiet kompetenti ta’ 
pajjiżi terzi jew lil korpi internazzjonali

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
dejta personali lit kun ġiet riċevuta jew tkun 
ġiet magħmula disponibbli mill-awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru ieħor ma terġax 
tiġi trasferita lill-awtoritajiet kompetenti ta’ 
pajjiżi terzi jew lil korpi internazzjonali 
sakemm dak it-trasferiment ma jkunx 
konformi ma’ din id-Deċiżjoni Ta' qafas u, 
b’mod partikolari, jiġu osservati l-ħtiġiet 
kollha li ġejjin:

a) it-trasferiment huwa previst fil-liġi li b’mod 
ċar tobbligaha jew tawtorizzaha;

b) it-trasferiment huwa neċessarju għall-għan 
speċifiku li għalih id-dejta konċernata kienet 
trasferita jew kienet saret disponibbli jew 
għall-għanijiet tal-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, is-sejba jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew għall-għan tal-
prevenzjoni ta’ theddid għas-sigurtà pubblika 
jew kontra persuna, ħlief meta dawn il-
konsiderazzjonijiet huma megħluba bil-ħtieġa 
li jiġu protetti l-interessi jew id-drittijiet 
fundamentali tas-suġġett tad-dejta;

c) l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li 
ttrasmetta id-dejta lil jew qiegħdha għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità kompetenti li bi 
ħsiebha terġa tittrasmettiha ta l-kunsens 
tiegħu minn qabel għal dik it-trażmissjoni
ulterjuri;

d) jeżisti livell xieraq ta’ protezzjoni ta’ dejta
fil-pajjiż terz jew fil-korp internazzjonali li 
lilhom ser tiġi trasferita dik id-dejta

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
adegwatezza tal-livell ta’ protezzjoni mogħti 
minn pajjiż terz jew minn korp internazzjonali 
tiġi valutata fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha 
għal kull trasferiment jew jew kategorija ta’ 
trasferimenti. B’mod partikolari, il-
valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq eżami 

Imħassar
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ta’ l-elementi li ġejjin: it-tip ta’ dejta, l-
għanijiet ta’ u kemm ser idum l-ipproċessar li 
għalih id-dejta qed tiġi trasferita, il-pajjiż ta’ 
oriġini u l-pajjiż ta’ l-aħħar destinazzjoni, ir-
regoli ġenerali u settorali tal-liġi applikabbli 
fil-pajjiż terz jew korp inkwistjoni, ir-regoli 
professjonali jew ta’ sigurtà li huma hemm 
applikabbli, kif ukoll li jkunu jeżistu 
salvagwardji suffiċjenti għand min jirċievi 
dak it-trasferiment

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom javżaw lil xulxin u lill-Parlament 
Ewropew dwar każijiet fejn jidhrilhom li 
pajjiż terz jew korp internazzjonali ma 
jiżgurax livell adegwat ta’ protezzjoni skond 
it-tifsira tal-paragrafu 2.

4. Meta, skond il-proċedura prevista fl-
Artikolu 16, jiġi stabbilit li pajjiż terz jew korp 
internazzjonali ma jiżgurax livell adegwat ta’ 
protezzjoni skond it-tifsira tal-paragrafu 2, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex ma jsir l-ebda trasferiment ta’ 
dejta personali lill-pajjiż terz jew lill-korp 
internazzjonali inkwistjoni

5. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
16, jista’ jiġi stabbilit li pajjiż terz jew korp 
internazzjonali jiżgura livell adegwat ta’ 
protezzjoni skond it-tifsira tal-paragrafu 2, 
b’riżultat tal-liġi domestika tiegħu jew ir-
rabtiet internazzjonali li jkun daħal għalihom, 
għall-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-
libertajiet u drittijiet bażiċi ta’ l-individwi.

6. Eċċezzjonalment, dejta personali riċevuta 
mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
ieħor tista’ terġa’ tiġi trasferita lill-
awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiż terz jew lil 
korpijiet internazzjonali li ma jkunx hemm 
fihom jew li ma jiżgurawx livell adegwat ta’ 
protezzjoni tad-dejta jekk dan ikun 
assolutament neċessarju biex jiġu 
salvagwardati l-interessi essenzjali ta’ Stat 
Membru jew għall-prevenzjoni ta’ periklu 
serju imminenti li jhedded is-sigurtà pubblika 
jew persuna u jew persuni partikolari.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi għall-Artikoli 8c u 12c.
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Emenda 41
Artikolu 16

Artikolu 16

Kumitat

1. Meta ssir referenza għal dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tkun assistita minn Kumitat li 
jkun magħmul mir-rappreżentanti ta’ l-Istati 
Membri u presjedut mir-rappreżentant tal-
Kummissjoni. 

2. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli tal-
proċedura tiegħu fuq proposta magħmula 
mill-President fuq il-bażi ta’ regoli tal-
proċedura standard li ġew ippubblikati fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

3. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu 
jissottometti lill-kumitat abbozz tal-miżuri li 
għandhom jittieħdu. Il-Kumitat għandu jagħti 
l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz fi żmien 
perentorju li l-president jista’ jistabbilixxi 
skond l-urġenza tal-kwistjoni. L-opinjoni 
tgħaddi bil-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 
205, paragrafu 2, tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea, fil-każ ta’ deċiżjonijiet li 
l-Kunsill huwa meħtieġ jadotta fuq 
propostamill-Kummissjoni. Il-voti tar-
rappreżentanti ta’ l-Istati Membri fi ħdan il-
kumitat għandhom jiġu kalkolati bil-mod 
stabbilit f’dak l-Artikolu. Il-president ma 
jivvotax.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
previsti jekk ikunu skond l-opinjoni tal-
Kumitat. Jekk il-miżuri previsti mhumiex 
skond l-opinjoni tal-Kumitat, jew jekk ma 
tingħata l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni 
għandha, mingħajr dewmien, tissottometti lill-
Kunsill proposta rigward il-miżuri li 
għandhom jittieħdu u għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew dwarhom.

5. Il-Kunsill jista’ jaġixxi b’maġġoranza 
kwalifikata dwar il-proposta, fi żmien xahrejn 
mid-dejta ta’ rinviju lill-Kunsill.

Jekk, matul dak il-perjodu, il-Kunsill indika 
b’maġġoranza kwalifikata li jopponi għall-
proposta, il-Kummissjoni għandha terġa’ 
teżaminaha. Tista’ tissottometti proposta 
emendejta lill-Kunsill, terġa’ tissottometti l-
proposta tagħha jew tippreżenta proposta 
leġislattiva. Jekk meta jiskadi dak il-perjodu 
il-Kunsill ma jkunx la adotta l-att propost li 

Imħassar
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jimplimenta u lanqas ma jkun indika l-
opposizzjoni tiegħu għall-proposta għall-
miżuri ta’ implimentazzjoni, l-att propost ta’ 
implimentazzjoni jiġi adottat mill-
Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-komitoloġija ma tapplikax għat-tielet pilastru.

Emenda 42
Artikolu 18

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti li mingħandha ġiet 
riċevuta jew saret disponibbli dejta personali 
tiġi infurmata, meta tagħmel talba għal hekk, 
dwar l-ipproċessar ulterjuri ta’ dik id-dejta u r-
riżultati miksuba.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti li mingħandha waslet jew 
saret disponibbli dejta personali tiġi infurmata 
dwar l-ipproċessar ulterjuri ta’ dik id-dejta u r-
riżultati miksuba.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti li mingħandhom tkun waslet id-dejta għandhom dejjem jiġu infurmati dwar 
ipproċessar ulterjuri.

Emenda 43
Artikolu 19, paragrafu 1, punt c), inċiż 4 a (ġdid)

- il-limiti ta’ żmien għall-ħażna tad-dejta

Ġustifikazzjoni

Il-persuna interessata għandha tiġi infurmata dwar il-perjodu li għalih id-dejta li għandha x’taqsam 
magħha għandha tinżamm maħżuna.

Emenda 44
Artikolu 19, paragrafu 2, parti introduttiva, punti a) ut b)

2. L-għoti ta’ l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandu jiġi miċħud jew ristrett 
meta jkun meħtieġ biss

a) biex jippermetti li l-kontrollur iwettaq id-
dmirijiet legali tiegħu b’mod soddisfaċenti,

b) biex ma jiġux preġudikati l-

2. L-għoti ta’ l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ma jsirx jew jiġi ristrett meta jkun 
meħtieġ biss biex ma jiġux preġudikati l-
investigazzjonijiet, l-inkjesti jew il-proċeduri li 
jkunu għaddejjin jew it-twettiq tad-dmirijiet 
legali tal-kontrollur u/jew ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti,
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investigazzjonijiet, l-inkjesti jew il-proċeduri li 
jkunu għaddejjin jew it-twettieq tad-dmirijiet 
legali ta’ l-awtoritajiet kompetenti,

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar sodisfaċenti tad-dejta ma għandux ikun kriterju biex wieħed jirrifjuta li jikkomunika lill-
persuna interessata l-informazzjoni li għandha x’taqsam magħha. Li kieku kien hekk kien 
jikkostitwixxi deroga wiesgħa wisq u vaga wisq tad-drittijiet tal-persuna interessata.

Emenda 45
Artikolu 19, paragrafu 4

4. Ir-raġunijiet għal rifjut jew restrizzjoni 
skond il-paragrafu 2 ma għandhomx jingħataw 
jekk l-għoti tagħhom jippreġudika l-għan tar-
rifjut. F’dan il-każ il-kontrollur għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta li dan jista’ 
jappella lill-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti, mingħajr preġudizzju għal kull 
rimedju ġudizzjarju u mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura kriminali nazzjonali. Jekk is-
suġġett tad-dejta jappella lill-awtorità ta’ 
superviżjoni, din ta’ l-aħħar għandha teżamina 
l-appell. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha,  
meta tinvestiga l-appell, tinforma lil dak is-
suġġett tad-dejta biss dwar jekk id-dejta ġietx 
proċessata b’mod korrett  u, jekk le, jekk 
sarux xi korrezzjonijiet meħtieġa.

4. Ir-raġunijiet għal rifjut jew restrizzjoni 
skond il-paragrafu 2 ma għandhomx jingħataw 
jekk l-għoti tagħhom jippreġudika l-għan tar-
rifjut. F’dan il-każ il-kontrollur għandu 
jinforma lis-suġġett tad-dejta li dan jista’ 
jappella lill-awtorità ta’ superviżjoni 
kompetenti, mingħajr preġudizzju għal kull 
rimedju ġudizzjarju u mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura kriminali nazzjonali. Jekk is-
suġġett tad-dejta jappella lill-awtorità ta’ 
superviżjoni, din ta’ l-aħħar għandha teżamina 
l-appell. L-awtorità ta’ superviżjoni għandha,  
meta tinvestiga l-appell, tinforma lis-suġġett 
tad-dejta dwar ir-riżultat ta’ l-investigazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-persuna interessata għandha tiġi infurmata dwar ir-riżultat ta’ l-appell tagħha u mhux biss jekk 
ikunu saru xi korrezzjonijiet.

Emenda 46
Artikolu 20, paragrafu 1, parti introduttiva

1. Meta d-dejta ma tkunx ġiet miksuba mis-
suġġett tad-dejta jew tkun ġiet miksuba 
mingħandu mingħajr il-kunsens tiegħu jew 
mingħajr ma kien konxju li kienet qed tiġi 
miġbura dejta li tirrigwardah, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew ir-

1. Meta d-dejta ma tkunx ġiet miksuba mis-
suġġett tad-dejta jew tkun ġiet miksuba 
mingħandu mingħajr il-kunsens tiegħu jew 
mingħajr ma kien konxju li kienet qed tiġi 
miġbura dejta li tirrigwardah, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu li l-kontrollur jew ir-
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rappreżentant tiegħu għandhom, fil-ħin meta 
jwettqu r-reġistrazzjoni tad-dejta personali jew 
jekk hu maħsub li jsir żvelar lil terza parti, fi 
żmien raġonevoli wara li d-dejta tkun ġiet 
żvelata l-ewwel darba, jagħtu lis-suġġett tad-
dejta għallinqas l-informazzjoni li ġejja 
mingħajr ħlas, ħlief meta s-suġġett tad-dejta
diġà għandu dik l-informazzjoni jew l-għoti ta’ 
dik l-informazzjoni jkun impossibbli jew ikun 
jinvolvi sforz mhux proporzjonat:

rappreżentant tiegħu għandhom, fil-ħin meta 
jwettqu r-reġistrazzjoni tad-dejta personali jew
jekk hu maħsub li jsir żvelar lil terza parti, 
mhux aktar tard minn meta d-dejta tkun ġiet 
żvelata l-ewwel darba, jagħtu lis-suġġett tad-
dejta għallinqas l-informazzjoni li ġejja 
mingħajr ħlas, ħlief meta s-suġġett tad-dejta
diġà għandu dik l-informazzjoni jew l-għoti ta’ 
dik l-informazzjoni jkun impossibbli jew ikun 
jinvolvi sforz mhux proporzjonat:

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ "żmien raġonevoli" huwa miftuħ għall-interpretazzjoni. Għalhekk għandu jiġi dikjarat 
b’mod ċar li, meta d-dejta ma tkunx inġabret mill-persuna interessata, l-informazzjoni għandha 
tingħata lil dik il-persuna "mhux aktar tard minn meta d-dejta tkun ġiet żvelata l-ewwel darba".

Emenda 47
Artikolu 20, paragrafu 2, parti introduttiva u l-punt a)

2. L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
ma għandhiex tingħata jekk tkun meħtieġa

a) biex tippermetti li l-kontollur iwettaq id-
dmirijiet legali tiegħu b’mod soddisfaċenti,

L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ma 
għandhiex tingħata jekk tkun meħtieġa biss
f'każ li jkun hemm il-ħtieġa

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar sodisfaċenti tad-dejta ma għandhux ikun kriterju biex wieħed jirrifjuta li tiġi 
komunikata lill-persuna interessata l-informazzjoni li għandha x’taqsam magħha. Li kieku kien hekk 
kien jikkostitwixxi deroga wiesgħa wisq u vaga wisq tad-drittijiet tal-persuna interessata.

Emenda 48
Artikolu 21, paragrafu 1, punt c)

c) in-notifika lil partijiet terzi, li lilhom ġiet 
żvelata d-dejta, dwar kull korrezzjoni, tħassir 
jew iffriżar imwettqa skond il-punt b), sakemm 
dan ma jkunx impossibbli jew jinvolvi sforz 
mhux proporzjonaté.

c) in-notifika lil partijiet terzi, li lilhom ġiet 
żvelata d-dejta, dwar kull korrezzjoni, tħassir 
jew iffriżar imwettqa skond il-punt b).
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Ġustifikazzjoni

In-notifika lil partijiet terzi dwar xi korrezzjoni għandha tkun sistematika.

Emenda 49
Artikolu 21, paragrafu 2, parti introduttiva u l-punt a)

2. Kull att li s-suġġett tad-dejta jkollu dritt 
għalih skond il-paragrafu 1 għandu jiġi rifjutat 
jekk ikun neċessarju

a) biex jippermetti li l-kontollur iwettaq id-
dmirijiet legali tiegħu b’mod soddisfaċenti,

2. Kull att li s-suġġett tad-dejta jkollu dritt 
għalih skond il-paragrafu 1 għandu jiġi rifjutat 
jekk ikun neċessarju biss

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar sodisfaċenti tad-dejta ma għandhux ikun kriterju biwx wieħed jirrifjuta li tiġi 
komunikata lill-persuna interessata l-informazzjoni li għandha x’taqsam magħha. Li kieku kien hekk 
kien jikkostitwixxi deroga wiesgħa wisq u vaga wisq tad-drittijiet tal-persuna interessata.

Emenda 50
Artikolu 22 a (ġdid)

Artikolu 22 a

Deċiżjonijiet individwali awtomatiċi

1. L-Istati Membri għandhom jagħtu d-dritt 
lil kull persuna li ma tkunx suġġetta għal 
deċiżjoni jew azzjoni li tipproduċi effetti legali 
fuqha jew li jkollha impatt konsiderevoli 
fuqha u li tkun ibbażata unikament fuq l-
ipproċessar awtomatiku ta’ dejta maħsuba 
biex tevalwa ċerti karatteristiċi personali 
rigward dik il-persuna, bħal ma huma l-
affidabilità, il-kondotta, eċċ.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli l-oħra 
ta’ din id-Deċiżjoni ta' qafas, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu li persuna tista’ tkun 
suġġetta għal deċiżjoni tat-tip imsemmi fil-
paragrafu 1 jekk dik id-deċiżjoni jew azzjoni 
tkun awtorizzata b’liġi li tistabbilixxi wkoll 
miżuri għas-salvagwardja ta’ l-interessi 
leġittimi tas-suġġett tad-dejta, bħal ma huma 
mezzi li huma disponibbli faċilment li 
jippermettu lil dak is-suġġett tad-dejta li jiġi 
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infurmat dwar il-loġika involuta fl-
ipproċessar awtomatiku ta’ dejta li għandha 
x’taqsam miegħu, li jagħti l-opinjoni tiegħu, 
sakemm dan ma jkunx inkompatibbli ma’ l-
għan li għalih d-dejta ġiet proċessata.

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza prattika turi li l-forzi tal-liġi u ta’ l-ordni jużaw dejjem aktar l-ipproċessar awtomatiku 
ta’ dejta, u għalhekk dan għandu jiġi kkunsidrat f’din id-Deċiżjoni ta' qafas. Deċiżjoinijiet li huma 
bbażati biss fuq l-ipproċessar awtomatiku għandhom ikunu suġġetti għal kundizzjonijiet stretti ħafna u 
miżuri ta’ protezzjoni meta jkollhom konsegwenzi legali għall-persuna jew meta jkollhom impatt 
konsiderevoli fuq persuna. Dawn id-deċiżjonijiet jew azzjonijiet għandhom ikunu permessi fil-każ biss 
li jkunu previsti espressament bil-liġi, u għandhom ikunu suġġetti għal miżuri xierqa biex jiġu protetti 
l-interessi tal-persuna interessata.

Emenda 51
Artikolu 24, paragrafu 1, inċiż 2

Dawn il-miżuri għandhom jiggarantixxu, meta 
jitqiesu l-iktar teknoloġija moderna u l-ispiża 
għall-implimentazzjoni tagħha, livell ta’ 
sigurtà li jkun xieraq għar-riskji li jinħolqu 
mill-ipproċessar u t-tip ta’ dejta li għandha tiġi 
protetta. Il-miżuri jitqiesu li huma neċessarji 
meta l-isforz li jinvolvu ma jkunx 
sproporzjonat meta paragunat ma’ l-għan li 
huma maħsuba li jilħqu għal dak li 
jirrigwarda protezzjoni.

Dawn il-miżuri għandhom jiggarantixxu, meta 
jitqiesu l-iktar teknoloġija moderna u l-ispiża 
għall-implimentazzjoni tagħha, livell għoli ta’ 
sigurtà li jkun xieraq għar-riskji li jinħolqu 
mill-ipproċessar u t-tip ta’ dejta li għandha tiġi 
protetta.

Emenda 52
Artikolu 24, paragrafu 2, punt j a) (ġdid)

j a) jimplimenta miżuri għall-monitoraġġ u 
rappurtar sistematiku dwar l-effettività ta’ 
dawk il-miżuri ta’ sigurtà (awtoverifika 
sistematika ta’ miżuri ta’ sigurtà)

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar awtomatiku ta’ dejta għandu jkun kontrollat sistematikament biex jiġi żgurat li jkun 
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effiċjenti u sigur..

Emenda 53
Artikolu 25, paragrafu 1, parti introduttiva

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull 
kontrollur iżomm reġistru ta’ kull operazzjoni 
ta’ kull ipproċessar jew settijiet ta’ dik l-
operazzjoni maħsuba biex isservi għal għan 
wieħed jew għal bosta għanijiet relatati. L-
informazzjoni li għandu jkun hemm fir-reġistru 
għandha tinkludi

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull 
kontrollur iżomm reġistru ta’ kull operazzjoni 
ta’ kull aċċess u pproċessar jew settijiet ta’ dik 
l-operazzjoni maħsuba biex isservi għal għan 
wieħed jew għal bosta għanijiet relatati. L-
informazzjoni li għandu jkun hemm fir-reġistru 
għandha tinkludi

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistru għandu jirreġistra wkoll l-aċċess għad-dejta.

Emenda 54
Artikolu 26, paragrafu 3

3. L-Istati Membri jistgħu wkoll iwettqu dawk 
il-kontrolli fil-kuntest tal-preparazzjoni jew 
ta’ miżura tal-parlament nazzjonali jew ta’ 
miżura bbażata fuq miżura leġislativa bħal 
dik li jfissru t-tip ta’ pproċessar u 
jistabbilixxu salvagwardji xierqa.

3. L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom 
jiġu konsultati dwar id-dispożizzjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-protezzjoni tad-
drittijiet u l-libertà ta’ individwi meta jkunu 
qegħdin iħejju miżuri leġiżlativi li għandhom 
x’jaqsmu ma’ l-ipproċessar ta’ dejta.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet ta’ superviżjoni, u mhux l-Istati Membri, huma responsabbli biex jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ l-indiviwi meta jkunu qegħdin iħejju miżuri leġiżlativi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ipproċessar ta’ 
dejta.

Emenda 55
Artikolu 29, paragrafu 2

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal 
sanzjonijiet kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi għal reati li jiġu kommessi 
intenzjonalment li jfissru ksur serju ta’ 
dispożizzjonijiet adottati skond din id-
Deċiżjoni Ta' qafas, b’mod partikolari 
dispożizzjonijiet li jimmiraw li tiġi żgurata l-

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal 
sanzjonijiet kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi għal reati li jiġu kommessi 
intenzjonalment jew li jirriżultaw minn 
negliġenza gravi li jfissru ksur serju ta’ 
dispożizzjonijiet adottati skond din id-
Deċiżjoni ta' qafas, b’mod partikolari 
dispożizzjonijiet li jimmiraw li tiġi żgurata l-
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konfidenzjalità u s-sigurtà ta’ l-ipproċessar. konfidenzjalità u s-sigurtà ta’ l-ipproċessar.

Emenda 56
Artikolu 29, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
reati kommessi minn partijiet privati li jiġbru 
jew jipproċessaw dejta personali 
f’konnessjoni ma’ l-amministrazzjoni 
pubblika, li jikkorrispondu għal ksur serju 
tad-dispożizzjonijiet adottati konformement 
ma’ din id-Deċiżjoni ta' qafas, partikolarment 
tad-dispożizzjonijiet tagħha dwar il-
konfidenzjalita u s-sigurta ta’ l-ipproċessar 
ta’ dejta, iġibu fuq il-persuna li tinsab ħatja 
pieni kriminali li huma effettivi, proporzjonati 
u dissważivi skond il-liġi kriminali.

Ġustifikazzjoni

Meta privati jiġbru u jipproċessaw id-dejta f’konnessjoni ma’ l-amministrazzjoni pubblika, għandhom 
ikunu suġġetti għall-pieni skond il-liġi kriminali għal kull abbuż tad-dejta.

Emenda 57
Artikolu 30, paragrafu 4, inċiż 1 a (ġdid)

Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha, b’mod 
partikolari, tisma’ talbiet għal kontrolli dwar 
il-legalità ta’ l-ipproċessar ta’ dejta miġjuba 
minn kull persuna. F’kull każ, il-persuna 
għandha tkun infurmata li l-kontroll ikun 
twettaq.

Ġustifikazzjoni

L-awtorità ta’ superviżjoni għandha tkun tista’ tivverifika wkoll il-legalità ta’ l-ipproċessar tad-dejta
u tinforma lill-persuna interessata dwarha.

Emenda 58
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Artikolu 31, paragrafu 2, inċiż 1

Kull Membru tal-Grupp ta’ Ħidma għandu jiġi 
maħtur mill-istituzzjoni, awtorità jew 
awtoritajiet li jirrappreżenta. Meta Stat 
Membru jkun ħatar aktar minn awtorità ta’ 
superviżjoni waħda, dawn għandhom 
jinnominaw rappreżentant konġunt. 

Kull Membru tal-Grupp ta’ Ħidma għandu jiġi 
maħtur mill-istituzzjoni, awtorità jew 
awtoritajiet li jirrappreżenta, skond ir-regoli 
nazzjonali eżistenti li jirregolaw ir-
rappreżentanza. Meta Stat Membru jkun ħatar 
aktar minn awtorità ta’ superviżjoni waħda, 
dawn għandhom jinnominaw rappreżentant 
konġunt.

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni taċ-chairman tal-Grupp ta Ħidma stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE 
fil-laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma ġdid stabbilit b’din id-Deċiżjoni ta' qafas tagħmilha possibbli li jiġu 
mħeġġa l-komunikazzjoni u l-iskambji bejn dawn iż-żewġ gruppi ta’ ħidma.

Emenda 59
Artikolu 31, paragrafu 2, inċiż 2 a (nouveau)

Iċ-chairman tal-Grupp ta’ Ħidma stabbilit bl-
Artikolu 29 tad-Direttiva  95/46/KE għandu 
jipparteċipa jew ikun rappreżentat fil-Laqgħat 
tal-Grupp ta’ Ħidma.

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni tal-president tal-Grupp ta Ħidma stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE fil-
laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma ġdid stabbilit b’din id-Deċiżjoni ta' qafas tagħmilha possibbli li jiġu 
mħeġġa l-komunikazzjoni u l-iskambji bejn dawn iż-żewġ gruppi ta’ ħidma.

Emenda 60
Artikolu 31, paragrafu 3

3. Il-Grupp ta’ Ħidma għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza sempliċi tar-
rappreżentanti ta’ l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
ta’ l-Istati Membri.

3. Il-Grupp ta’ Ħidma għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza sempliċi tar-
rappreżentanti ta’ l-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
ta’ l-Istati Membri u l-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta.
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Ġustifikazzjoni

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta jiżgura li jkun hemm konsistenza mad-direttivi ta’ 
l-ewwel pilastru.

Emenda 61
Artikolu 34 a (ġdid)

Artikolu 34a

Mhux aktar tard minn sentejn mid-data
msemmija fl-Artikolu 35(1) u konformement 
ma’ l-Artikolu 29, 30(1)(b) u l-Artikolu 
31(1)(c) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 
il-Grupp ta’ Ħidma msemmi fl-Artikolu 29 
għandu jibgħat lill-Kummissjoni 
rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb li d-
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-protezzjoni 
ta’ dejta li japplikaw għall-Europol, l-
Eurojust u s-Sistema ta’ Informazzjoni
Doganali jiġu kompletament konsistenti mad-
Deċiżjoni ta' qafas preżenti.

L-Europol, l-Eurojust u s-Sistema ta’ 
Informazzjoni Doganali għandhom iżommu 
dawk ir-regoli  dwar il-protezzjoni tad-dejta, li 
b’mod ċar jipprovdu li dejta personali tista’ 
tiġi proċessata, konsultata jew trażmessa fuq 
il-bażi biss ta’ kundizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet aktar speċifiċi u/jew protettivi.

Emenda 62
Artikolu 34 b (ġdid)

Artikolu 34 b

Relazzjoni ma’ l-Europol, l-Eurojust u s-
sistema ta’ informazzjoni doganali

Mhux aktar tard minn sentejn mid-dejta
msemmija fl-Artikolu 35, paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tissottometti proposti 
maħsuba biex jagħmlu r-regoli dwar il-
protezzjoni tad-dejta applikabbli għall-
Europol, l-Eurojust u għas-sistema ta’ 
informazzjoni doganali kompletament 
konsistenti mad-deċiżjoni ta' qafas preżenti.
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Ġustifikazzjoni

Ara r-raġunijiet tar-rapporteur dwar l-emenda għall-Artikolu 34 a.  Meta d-dejta tkun estremament 
sensittiva, dak il-fatt ikun jirrikjedi li titħaffef aktar il-konverġenza bejn il-prinċipji tal-protezzjoni tad-
dejta f’din id-Deċiżjoni ta' qafas u l-prinċipji ta’ l-Europol, l-Eurojust u s-sistema ta’ informazzjoni 
doganali.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni

Sa mill-ħolqien tat-tielet pilastru, il-Parlament Ewropew ilu jitlob għal normi ta’ protezzjoni tad-dejta
fil-kuntest tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija komparabbli ma’ dawk fis-seħħ fid-dritt 
komunitarju. Dawn in-normi għandhom jissostitwixxu l-prinċipji li bħalissa jinsabu fil-Konvenzjoni 
Nru. 108 u r-Rakkomandazzjoni 87 tal-Kunsill ta’ l-Ewropa. Għalhekk nilqgħu bil-ferħ din il-proposta 
tal-Kummissjoni bi tweġiba għat-talba mill-Parlament.

Dan l-istrument huwa meħtieġ għal żewġ raġunijiet prinċiplali:
- l-istabbiliment ta’ żona Ewropea ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja wassal għall-iskambju ta’ dejta fi 

kwantità dejjem tikber, inkluża dejta personali, fl-oqsma koperti mit-tielet pilastru. Dan l-iskambju 
akbar għandu jkun suġġett għall-ħtiġiet ta’ l-Unjoni Ewropea rigward il-protezzjoni ta’ drittijiet 
fundamentali u għandu josserva l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (rispett għall-
ħajja privata u protezzjoni ta’ dejta personali);

- protezzjoni aħjar tad-dejta ssaħħaħ il-prinċipju ta’ fiduċja reċiproka bejn l-awtoritajiet kompetenti 
u b’hekk tikkontribwixxi għal koperazzjoni Ewropea aktar effettiva f’materji ġudizzjarji u tal-
pulizija.

L-abbozz tad-deċiżjoni ta' qafas (1) ppreżentat mill-Kummissjoni huwa aktar u aktar importanti fil-
kuntest ta’ l-adozzjoni reċenti ta’ l-abbozz tad-direttiva dwar il-ħażna ta’ dejta pproċessata 
f’konnessjoni ma’ l-għoti ta’ servizzi pubbliċi ta’ komunikazzjoni elettronika (2) .  Meta adotta din ta’ 
l-aħħar, il-Parlament Ewropew żied talba espliċita għal din id-deċiżjoni ta' qafas:

"...jikkonsidra li, għar-rigward ta’ aċċess għal dejta, din id-direttiva tikkostitwixxi biss l-ewwel pass 
neċessarju u tistieden lill-Kunsill għal koperazzjoni leali għall-adozzjoni malajr ta’ garanziji xierqa 
fil-kuntest ta’ din id-deċiżjoni ta' qafas dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-ipproċessar tad-dejta fil-qafas 
tal-koperazzjoni ġudizzjarja u bejn il-pulizija f’materji kriminali".

2. Relazzjoni ma’ proposti oħra (SIS II, VIS, prinċipju ta’ disponibilità)

Il-proposta għal deċiżjoni ta' qafas dwar il-protezzjoni tad-dejta taħt it-tielet pilastru hija konnessa ma’ 
bosta proposti li bħalissa qed jiġu eżaminati mill-Parlament, prinċipalment dawk dwar il-VIS (3), is-
SIS II (4), il-prinċipju ta’ disponibilità (5) u l-interoperabilità ta’ dejta Ewropea fil-qasam tal-JAI (6), 
għax dawn jipprovdu għal databases jew miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għal dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti.

Bħala eżempju, il-proposti komunitarji dwar il-VIS u s-SIS II jinkludu wkoll proposta taħt it-tielet 
pilastru biex jingħata aċċess u użu ta’ dejta mill-awtoritajiet ġudizzjarji u mill-pulizija. Dawn il-
proposti għandu jkun fihom referenzi ċari għall-prinċipji ta’ protezzjoni ta’ dejta personali stabbiliti 
f’din id-deċiżjoni ta' qafas.

Din hija r-raġuni li għaliha d-deċiżjoni ta' qafas għandha tiġi adottata fl-istess żmien bħall-proposti 
dwar is-SIS II. 

Il-proposta għal deċiżjoni ta' qafas tirreferi wkoll għall-prinċipju ta’ disponibilità, li l-għan tiegħu hu li 
"l-informazzjoni meħtieġa fil-ġlieda kontra l-kriminalità għandha taqsam fruntieri interni mingħajr 
ostakoli permezz ta’ aċċess dirett on-line għas-servizzi ta’ l-infurzar tal-liġi ta’ l-Istati Membri u l-
aġenti ta’ l-Europol".
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Madankollu wieħed għandu jinnota żewġ ostakoli għad-disponibilità tad-dejta:
"- livelli differenti ta’ protezzjoni joħolqu ostakolu għall-iskambju ta’ informazzjoni kunfidenzjali,
- ma jeżistux regoli komuni dwar il-monitoraġġ tal-legalità ta’ l-użu li jsir minn informazzjoni 
miksuba minn Stat Membru ieħor, u hemm limitazzjoni dwar il-possibbiltà li jiġu rintraċċati s-sors u l-
għan ta’ l-informazzjoni."

Għalhekk, l-adozzjoni ta’ regoli komuni dwar il-protezzjoni ta’ dejta meta din id-dejta tkun maħsuba 
għal għanijiet ta’ sigurtà hija assolutament neċessarja biex jiġi stabbilit il-prinċipju ta’ disponibilità. 
Naturalment, waqt li s-suċċess tal-prinċipju ta’ disponibilità jiddependi fuq l-adozzjoni ta’ din id-
deċiżjoni ta' qafas preżenti, madankollu din ta’ l-aħħar għandha tiġi adottata mingħajr ma wieħed 
jippreġudika r-riżultat tad-diskussjonijiet dwar il-prinċipju ta’ disponibilità.

3. Osservazzjonijiet prinċipali tar-relatur

Għandna niżguraw li jkun hemm koerenza u uniformità fil-prinċipji ta’ protezzjoni ta’ dejta fl-Unjoni 
Ewropea, fost oħrajn bejn l-ewwel u t-tielet pilastru. Il-prinċipji stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE 
għandhom jikkostitwixxu l-qofol tad-dritt Ewropew f’dan il-qasam u jistabbilixxu l-prinċipji ġenerali 
dwar il-protezzjoni ta’ dejta. 

Bħala relatur, nixtieq ninkorpora fit-tielet pilastru, sa l-ogħla livell possibbli, il-prinċipji ta’ 
protezzjoni ta’ dejta stabbiliti nid-direttivi komunitarji, biex jiġi garantit l-istess livell ta’ protezzjoni, 
waqt li titqies ukoll in-natura speċjali tax-xogħol ġudizzjarju u tal-pulizija. Bħala eżempju, ir-regoli li 
jinsabu fid-Direttiva 95/46/KE għandhom jiġu supplimentati b’regoli fil-qasam tal-koperazzjoni 
ġudizzjarja u bejn il-pulizija f’materji kriminali, waqt li tinżamm koerenza mal-prinċipji ġenerali 
stabbiliti mid-dritt komunitarju.

Biex dan ikun jista’ jsir, huwa essenzjali li li r-regoli komuni dwar il-protezzjoni ta’ dejta jkunu 
jgħoddu għad-dejta kollha fil-qasam ġudizzjarju u dak tal-pulizija, u ma jkunux limitati għal skambji 
transkonfini bejn l-Istati Membri. Nixtieq nappoġġa kamp wiesgħa ta’ applikazzjoni għad-deċiżjoni ta' 
qafas, biex ir-regoli Ewropej jiġu applikati wkoll għall-ipproċessar ta’ dejta fi ħdan l-Istati Membri.

L-Europol, l-Eurojust u s-sistema ta’ informazzjoni doganali huma esklużi mill-proposti għal deċiżjoni 
ta' qafas għax huma għandhom ir-regoli tagħhom stess dwar il-protezzjoni ta’ dejta. Biex jiġi żgurat li 
jkun hemm koerenza bejn ir-regoli tal-protezzjoni ta’ dejta, inklużi dawk li jgħoddu għall-aġenziji u 
korpi stabbiliti mill-Unjoni, nixtieq inħeġġeġ konverġenza bejn ir-regoli speċifiċi ta’ dawk il-korpi u 
din id-deċiżjoni ta' qafas.

Għalhekk nipproponi li jiżdied artikolu ġdid fid-"Dispożizzjonijiet Finali" li jistieden lill-Kummissjoni 
biex tissottometti proposta fi żmien sentejn bil-għan li r-regoli dwar il-protezzjoni ta’ dejta jibdew 
jgħoddu għall-Europol, għall-Eurojust u għas-sistema ta’ informazzjoni doganali.

Il-ġbir ta’ dejta għandu jkun limitat għal għanijiet speċifiċi u għandu jitwettaq skond il-prinċipji ta’ 
proporzjonalità u neċessità. Bħala eżempju, kull ipproċessar sussegwenti tad-dejta għandu josserva 
regoli preċiżi, u t-trasferiment sussegwenti għal għanijiet differenti minn dawk li għalihom id-dejta
kienet inġabret għandu jiġi limitat b’mod verament strett. Nipproponi li nabbozza artikolu ġdid li 
jfisser l-ipproċessar sussegwenti. Nipproponi wkoll li ndaħħal fl-Artikolu 7 miżura li taħseb għat-
tħassir awtomatiku ta’ dejta personali wara perjodu stabbilit.

Il-kategoriji differenti ta’ dejta (rigward persuni suspettati, persuni misjuba ħatja, vittmi, xhieda, eċċ) 
huma pproċessati b’mod differenti minn xulxin, b’salvagwardji speċifiċi. Għalhekk nipproponi li nżid 
paragarfu fl-Artikolu 4 li jistipula li dejta li għandha x’taqsam ma’ persuni li mhumiex taħt suspett 
għandha tintuża għall-għanijiet li għalihom kienet inġabret biss.
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Hemm bżonn li jiżdiedu mekkaniżmi supplementari ta’ salvagwardja fl-Artikolu 6 biex tiġi koperta 
dejta dwar DNA u dejta bijometrika biex jiġu garantiti s-sigurtà u l-kwalità tad-dejta u l-konformità 
ma’ drittijiet fundamentali waqt l-użu ta’ dik id-dejta.

Dan l-istrument jippermettilna li nfissru aċċess għal dejta mill-awtoritajiet kompetenti. Fih għandha 
nfissru aċċess għal dejta miżmuma minn privati, kif hemm fid-direttiva dwar iż-żamma ta’ dejta. 
Għalhekk nipproponi li jiżdied artikolu ġdid wara l-Artikolu 14 li jispeċifika li l-aċċess għal din id-
dejta għandu jingħata fuq bażi ta’ każ b’każ, għal għan speċifiku u taħt il-kontroll ġudizzjarju ta’ l-
Istati Membri. 

Għal dak li jirrigwarda r-rwol ta’ privati fl-immaniġġar u l-ipproċessar ta’ dejta għal għanijiet ta’ 
sigurtà fis-servizz pubbliku, nipproponi li dawn is-servizzi jintgħalmlu suġġetti għal kondizzjonijiet 
stretti ħafna stabbiliti fil-liġi nazzjonali u suġġetti għal sanzjonijiet penali.

Ma jistax jiġi kompoletament eskluż it-trasferiment ta’ dejta lill-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi fil-kuntest 
tal-koperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata fuq firxa kbira. Madankollu, 
dan it-trasferiment għandu jkun kontrollat bir-reqqa. L-ewwelnett dejta ma tiġix trasferita lil pajjiż terz 
ħlief jekk dan ta’ l-aħħar jiggarantixxi livell xieraq ta’ protezzjoni għad-dejta. Fit-tieni lok, il-kwalità 
ta’ dejta riċevuta minn pajjiż terz tiġi valutata, fost oħrajn fid-dawl tad-drittijiet fundamentali. Bħala 
eżempju, mhux ser tintuża mill-awtoritajiet Ewropej dejta miksuba permezz ta’ tortura. 
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Hemm bżonn li nżidu kwistjonijiet dwar aċċess u ta’ deċiżjonijiet awtomatiċi fid-deċiżjoni ta' qafas kif 
isir fi strumenti oħra ta’ protezzjoni ta’ dejta. In-numru dejjem jikber ta’ databases ewropej ifisser li 
awtoritajiet fi Stat Membru wieħed jistgħu jkollhom aċċess awtomatiku għal dejta miġbura mill-
awtoritajiet ta’ Stat Membru ieħor. Iżda dan l-aċċess awtomatiku ma għandux jippreġudika drittijiet
fundamentali. Għalhekk nipproponi li jiżdied artikolu ġdid li jistipula li deċiżjoni li jkollha effett fuq 
individwu ma tistax tittieħed fuq il-bażi ta’ l-ipproċessar awtomatiku ta’ dejta li għandhom x’jaqsmu 
ma’ dik id-dejta biss. B’żieda ma’ dan, nixtieq nuża emendi biex niċċara li l-aċċess għal u l-użu ta’ 
dawn id-databases mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-infurzar tal-liġi għandhom ikunu regolati mill-
prinċipji u d-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoini ta' qafas.
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tar-Reġjuni  - data tad-deċiżjoni fis-
seduta plenarja
Eżami fil-kumitat 21.2.2006 21.3.2006 27.4.2006
Data ta' l-adozzjoni 15.5.2006
Riżultat tal-votazzjoni finali Unanimità
Membri preżenti għall-votazzjoni finali Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, 

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto 
Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, 
Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, 
Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, 
Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis 
Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Marie-Line Reynaud

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Panagiotis Beglitis, Emine Bozkurt, Pasqualina Napoletano

Data tat-tressiq 18.5.2006
Kummenti (informazzjoni disponibbli 
f'lingwa waħda biss)

Avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique 
proposée en attente. Adoption prévue le 30.5.2006.

  
1 Proposta għal deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ dejta personali pproċessata fil-qafas tal-
koperazzjoni ġuridika u tal-pulizija f’materji kriminali (SEC(2005)1241) COM(2005)0475-CNS 2005/0202.
2 Ara t-test adottat mill-Parlament Ewropew fl-14 ta’ Diċembru 2005 (dok. P6_TA-PROV(2005)0512).
3 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda s-Sistema ta’ Informazzjoni dwar 
Viżi (VIS) u l-iskambju ta’ dejta bejn Stati Membri dwar viżi għal soġġorn qasir (SEC(2004)1628) 
COM(2005)0835 - COD 2004/0287.
4 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema 
ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) COM(2005)0236 - COD 2005/0106.
Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) COM(2005)0237 - COD 2005/0010.
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Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) COM(2005)0230 - CNS 2005/0103.
5 Proposta għal Deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill għar-rigward ta’ l-iskambju ta’ informazzjoni skond il-prinċipju ta’ 
disponibilità (SEC(2005)1270) COM(2005)0490 - CNS 2005/0207.
6 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar effettività mtejba, sinerġiji 
interoperabilità msaħħa fost id-databases ewropej fil-qasam tal-ġustizzja u affarijiet interni COM(2005)0597.


