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Id-Direttiva dwar ilProtezzjoni tad-Data
għall-Pulizija hija parti mirregoli l-ġodda tal-UE dwar
il-protezzjoni tad-dejta adottati f'April
2016. Ir-riforma saret biex l-istandards
tal-protezzjoni tad-dejta tal-UE jkunu
adattati għall-era diġitali, u biex ikunu
jistgħu jilqgħu minn issa għall-iżviluppi
teknoloġiċi.
Id-Direttiva tipproteġi l-individwi
meta d-dejta personali tagħhom
tiġi pproċessata mill-awtoritajiet
għall-finijiet tal-prevenzjoni,
l-investigazzjoni, l-identifikazzjoni
jew il-prosekuzzjoni ta' reati
kriminali jew għall-eżekuzzjonijiet
tal-pieni kriminali.
Ir-regoli jwettqu parti mill-Aġenda
tal-UE dwar is-Sigurtà, l-istrateġija
tal-Unjoni għall-ġlieda kontra
t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata
u ċ-ċiberkriminalità. L-iskambju ta'
tali dejta huwa essenzjali fil-ġlieda
kontra t-terroriżmu u l-kriminalità
transfruntiera. Bis-saħħa tarregoli l-ġodda, il-kondiviżjoni ta'
dejta bħal din se ssir iktar effiċjenti,
kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak
internazzjonali. Dawn se jibnu l-fiduċja
u se jiżguraw iċ-ċertezza tad-dritt fuq
livell transfruntier.

Direttorat Ġenerali għallĠustizzja u l-Konsumaturi

DIN ID-DIRETTIVA KIF
TIRRISPETTA D-DRITTIJIET
FUNDAMENTALI?
Skont id-Direttiva l-ġdida, iddejta personali ta' kulħadd trid tiġi
pproċessata b'rispett għal-liġi, b'mod
ġust u għal skop speċifiku biss, skop li
dejjem ikun marbut mal-ġlieda kontra
l-kriminalità.
Id-Direttiva tiżgura li l-ipproċessar taddejta personali fl-UE kollha jimxi malprinċipji tal-legalità, il-proporzjonalità, u
n-neċessità, b'salvagwardji xierqa għallindividwi. Din tiżgura wkoll li jkun hemm
superviżjoni kompletament indipendenti
min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali
għall-protezzjoni tad-dejta, u rimedji
ġudizzjarji effettivi.
L-introduzzjoni tal-protezzjoni taddejta bħala standard
Il-pulizija u l-awtoritajiet tal-ġustizzja
kriminali se japplikaw il-prinċipji
tal-protezzjoni tad-dejta mid-disinn
u l-protezzjoni tad-dejta b'mod
awtomatiku fil-bidu ta' kull proċess li
jkollu x'jaqsam mad-dejta personali,
pereżempju meta jiġu żviluppati
bażijiet ta' dejta ġodda. Dawk inkarigati
mill-ipproċessar tad-dejta personali
Ġustizzja
u Konsumatur

Id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta
personali huwa dritt fundamentali
fl-UE. Il-vittmi u x-xhieda, iżda wkoll
dawk suspettati li għamlu reat
għandhom id-dritt li jkollhom iddejta tagħhom imħarsa fil-kuntest ta'
investigazzjoni kriminali jew ta' azzjoni
ta' eżekuzzjoni tal-liġi. Fl-istess ħin,
liġijiet iktar armonizzati se jagħmluha
iktar faċli li l-pulizija jew il-prosekuturi
jaħdmu flimkien f'investigazzjonijiet
transfruntieri u li jiġġieldu l-kriminalità
u t-terroriżmu b'mod iktar effettiv flEwropa kollha.
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se jinżammu iktar responsabbli għal
xogħlhom. Pereżempju, l-awtoritajiet
iridu jaħtru uffiċjali tal-protezzjoni taddejta biex jieħdu ħsieb il-protezzjoni
tad-dejta personali fl-organizzazzjoni
tagħhom. Dawn iridu wkoll jiżguraw li
l-awtorità ta' sorveljanza nazzjonali
tkun notifikata dwar kull ksur serju taddejta malajr kemm jista' jkun.

ċari għat-trasferimenti internazzjonali
ta' dejta marbuta ma' reati kriminali.
Ir-regoli l-ġodda se jiżguraw li
t-trasferimenti jsiru b'livell adegwat ta'
protezzjoni tad-dejta.

ID-DIRETTIVA KIF ITTEJJEB IXXOGĦOL TAL-AWTORITAJIET TALINFURZAR TAL-LIĠI?

Għandek xi mistoqsija?
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Bir-regoli l-qodma
Individwi fl-UE diġà għandhom id-dritt li jaċċessaw id-dejta personali tagħhom
ipproċessata mill-pulizija, il-prosekuturi jew il-qrati kriminali. Madankollu,
l-eżerċitar ta' dan id-dritt ivarja minn Stat Membru għall-ieħor.
Pereżempju, hemm xi awtoritajiet nazzjonali li jżommu l-tariffi talli jagħmlu dan.
Oħrajn ma jirrispondux għal talbiet individwali fi żmien raġonevoli, u jippermettu
biss aċċess indirett għad-dejta personali (pereżempju permezz ta' awtoritajiet
superviżorji nazzjonali). Ir-risposta spiss tħalli lil min ikun għamel it-talba f'dubju
dwar l-istatus tad-dejta tiegħu u r-rimedji legali disponibbli. Din tqiegħed lillindividwi f'sitwazzjoni diffiċli, b'mod partikolari meta tqis li iktar u iktar dejta
personali qiegħda tiġi pproċċessata b'mod transfruntier.

Sabiex ikun jista' jiġġieled il-kriminalità
b'mod effettiv, l-infurzar tal-liġi għandu
bżonn regoli effiċjenti u robusti dwar
l-iskambji tad-dejta personali fil-livell
nazzjonali, Ewropew u internazzjonali.
L-istabbiliment ta' regoli li japplikaw
għall-UE kollha dwar il-protezzjoni taddejta personali fil-qasam tal-ġustizzja
kriminali se jagħmilha iktar faċli biex
il-pulizija u l-awtoritajiet tal-ġustizzja
kriminali jikkollaboraw fl-UE kollha
kemm hi.

Bir-regoli l-ġodda

L-iffrankar ta' ħin u flus
L-ipproċessar tad-dejta se jkun iqum
inqas flus u jieħu inqas ħin. Il-pulizija
u l-awtoritajiet tal-ġustizzja kriminali
mhux se jkollhom iktar għalfejn
japplikaw settijiet ta' regoli differenti
dwar il-protezzjoni tad-dejta skont
l-oriġini tad-dejta personali. Ir-regoli
l-ġodda japplikaw kemm għallipproċessar domestiku kif ukoll għattrasferimenti transfruntieri tad-dejta
personali.

Kull ċittadin fl-UE għandu dritt ugwali ta' aċċess għad-dejta personali tiegħu.
L-individwi dejjem għandhom id-dritt jitolbu aċċess għad-dejta personali
tagħhom direttament mingħand l-awtoritajiet tal-pulizija u tal-ġustizzja
kriminali.
Jekk dawn l-awtoritajiet jiddeċiedu li jaċċettaw tali talba, dawn għandhom
jipprovdu d-dejta personali mingħajr ħlas. L-awtoritajiet jistgħu wkoll jiddeċiedu
li jillimitaw id-dritt ta' aċċess, b'mod partikolari meta jkunu jridu jevitaw li jtellfu
xi investigazzjoni li tkun għaddejja jew biex jipproteġu s-sigurtà nazzjonali jew
id-drittijiet u l-libertajiet ta' oħrajn. Tali limitazzjonijiet għandhom jimxu marrekwiżiti tan-neċessità u l-proporzjonalità tad-dritt tal-Unjoni, kif interpretati
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet talBniedem.
F'każijiet speċifiċi fejn l-awtoritajiet jagħtu risposta newtrali lil individwu ("la
nistgħu nikkonfermaw u lanqas niċħdu jekk aħniex nipproċessaw id-dejta
personali tiegħek"), dawn ikollhom jinfurmawhom dwar id-dritt tagħhom li
jressqu lment mal-awtorità superviżorja tal-protezzjoni tad-dejta nazzjonali.
Dawn l-awtoritajiet iwettqu l-verifiki neċessarji kollha jew jeżaminaw id-dejta
personali miżmuma mill-awtoritajiet. Finalment, l-individwi dejjem għandhom
id-dritt li jitolbu superviżjoni ġudizzjarja ta' din il-proċedura kollha.

Kooperazzjoni internazzjonali iktar
b'saħħitha
Se tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn
il-pulizija u l-awtoritajiet tal-ġustizzja
kriminali tal-UE u pajjiżi mhux tal-UE
minħabba li se jkun hemm regoli iktar
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