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Suġġett:

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TALKUNSILL dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data
personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni
u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, u li jħassar ir-Regolament (KE)
Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE
– Eżitu tal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew
(Strasburgu 10-13 ta' Settembru 2018)
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I.

INTRODUZZJONI

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 294 TFUE u d-dikjarazzjoni konġunta dwar
arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta' kodeċiżjoni 1, saru għadd ta' kuntatti informali bejn ilKunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni bil-għan li jintlaħaq qbil dwar dan id-dossier flewwel qari, u b'hekk tiġi evitata l-ħtieġa għat-tieni qari u l-konċiljazzjoni.
F'dan il-kuntest, ir-relatur, Cornelia ERNST (GUE, DE) ippreżentat emenda ta' kompromess (lemenda 118) għall-proposta għal Regolament, f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja
u l-Intern. Barra minn hekk, il-Kumitat ippreżenta wkoll emenda (l-emenda 119) biex jieħu nota
tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni mehmuża mar-riżoluzzjoni leġislattiva. Dawn l-emendi kien
intlaħaq qbil dwarhom matul il-kuntatti informali msemmija hawn fuq.
II.

VOT

Meta vvutat fit-13 ta' Settembru, il-plenarja adottat emenda ta' kompromess (l-emenda 118), kif
ukoll l-emenda 119. Il-proposta tal-Kummissjoni hekk emendata tikkostitwixxi l-pożizzjoni talParlament fl-ewwel qari, li tinsab fir-riżoluzzjoni leġislattiva tiegħu kif tinsab fl-Anness
hawnhekk 2.
Il-pożizzjoni tal-Parlament tirrifletti dak li kien inqabel preċedentement bejn l-istituzzjonijiet. IlKunsill għandu għalhekk ikun f'pożizzjoni li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament.
L-att imbagħad jiġi adottat bil-formulazzjoni li tikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-Parlament.

1
2

ĠU C 145, 30.6.2007, p.5
Il-verżjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament fir-riżoluzzjoni leġislattiva ġiet immarkata biex
tindika l-bidliet li saru bl-emendi għall-proposta tal-Kummissjoni. Iż-żidiet mat-test talKummissjoni huma enfasizzati b'tipa grassa u bil-korsiv. Is-simbolu " ▌" jindika test
imħassar.
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ANNESS
13.9.2018

Protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali millistituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar ilmoviment liberu tat-tali data ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2018 dwar il-proposta għal
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward talipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u
dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni
Nru 1247/2002/KE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
Il-Parlament Ewropew,
–

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2017)0008),

–

wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 16(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament talUnjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C80008/2017),

–

wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–

wara li kkunsidra l-kontributi ppreżentati mill-Kamra tad-Deputati Ċeka, mill-Parlament
Spanjol u mill-Parlament Portugiż dwar l-abbozz ta' att leġiżlattiv,

–

wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu
69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill,
permezz tal-ittra tas-7 ta' Ġunju 2018, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu
294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–

wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċeduri tiegħu,

–

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u lopinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0313/2017),

1.

Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.

Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta
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tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;
4.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lillKummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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