
KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI 
TAD-DATA

Sommarju  Eżekuttiv  tal-Opinjoni  tal-Kontrollur  Ewropew  għall-Protezzjoni  tad-Data  dwar 
il-Proposta  tal-Kummissjoni  għal  Regolament  tal-Parlament  Ewropew  u  tal-Kunsill  dwar 
netwerk  Ewropew  ta’  Servizzi  tal-Impjiegi,  l-aċċess  tal-ħaddiema  għas-servizzi  ta’  mobbiltà 

u  l-integrazzjoni  ulterjuri  tas-swieq  tax-xogħol

(It-test  sħiħ  ta’  din  l-Opinjoni  jista’  jinstab  bil-lingwi  EN,  FR  u  DE  fuq  is-sit  elettroniku  tal-KEPD 
www.edps.europa.eu)

(2014/C  222/05)

1. INTRODUZZJONI

1.1. Konsultazzjoni  tal-KEPD

1. Fis-17  ta’  Jannar  2014,  il-Kummissjoni  adottat  proposta  għal  Regolament  tal-Parlament  Ewropew 
u  tal-Kunsill  dwar  netwerk  Ewropew  ta’  Servizzi  tal-Impjiegi,  l-aċċess  tal-ħaddiema  għal  servizzi  ta’  mobbiltà 
u  l-integrazzjoni  ulterjuri  tas-swieq  tax-xogħol  (‘il-Proposta’) (1).  Fl-istess  jum,  il-Kummissjoni  bagħtet 
il-Proposta  lill-KEPD  għal  konsultazzjoni.

2. Aħna  napprezzaw  ferm  il-fatt  li  ġejna  kkonsultati  dwar  din  il-Proposta  qabel  l-adozzjoni  tagħha  u  li  ngħa
tajna  l-possibbiltà  li  nipprovdu  kummenti  informali  lill-Kummissjoni.  Il-Kummissjoni  kkunsidrat  ħafna  minn 
dawn  il-kummenti.  B’riżultat  ta’  dan,  setgħu  jissaħħu  s-salvagwardji  tal-protezzjoni  tad-dejta  fir-Regolament 
propost.  Aħna  nilqgħu  wkoll  ir-referenza  fil-preambolu  għall-konsultazzjoni  tal-KEPD.

1.2. Għan  u  ambitu  tal-Proposta

3. L-għan  tal-Proposta  huwa  li  ‘ttejjeb  l-aċċess  tal-ħaddiema  għas-servizzi  ta’  appoġġ  fil-mobbiltà  tax-xogħol 
ġewwa  l-UE,  sabiex  b’hekk  jingħata  appoġġ  lill-mobbiltà  ġusta  u  jiżdied  l-aċċess  għall-opportunitajiet 
tax-xogħol  madwar  l-Unjoni  kollha’ (2).

4. Il-Proposta  għandha  l-għan  li  tipprovdi  qafas  legali  rivedut  u  aġġornat  għall-funzjonament  tal-portal 
tal-EURES  dwar  il-mobbiltà  tax-xogħol (3),  li  diġà  ilu  fis-seħħ  għal  xi  żmien.  Ir-regoli  proposti  sejrin  ibiddlu 
wkoll  b’mod  fundamentali  l-mod  kif  qiegħed  jaħdem  il-portal  bħalissa.

5. Il-portal,  kif  inhu  bħalissa,  joffri  għodda  li  hija  intiża  biex  tgħin  lil  dawk  li  jkunu  qegħdin  ifittxu  x-xogħol 
isibu  lil  impjegaturi  u  viċi  versa  madwar  l-UE  kollha,  direttament  permezz  tal-portal,  simili  ħafna  għal  siti 
oħrajn  ta’  tfittxija  għax-xogħol  li  jitħaddmu  mill-privat.  Il-persuni  li  qegħdin  ifittxu  x-xogħol  jistgħu  jirreġis
traw  u  jpoġġu  r-resumes  tagħhom  fuq  il-portal.  Min-naħa  l-oħra,  l-impjegaturi  potenzjali  jistgħu  jaċċessaw, 
jibbrawżjaw  u  jfittxu  fuq  is-sit  għal  profili  li  jaqblu  meta  huma  jkunu  qegħdin  ifittxu  nies  biex  jimlew 
il-postijiet  tax-xogħol  battala  tagħhom.  Il-portal  tal-EURES  dwar  ix-xogħol  huwa  ġestit  mill-Kummissjoni 
u  ospitat  fuq  is-server  tal-Kummissjoni.

6. Il-bidliet  proposti  jinkludu  miżuri  intiżi  biex  jgħinu  sabiex  jiżdied  in-numru  ta’  postijiet  tax-xogħol  battala, 
kif  ukoll  il-ġabra  ta’  kandidati  disponibbli  fil-EURES.  Barra  minn  hekk,  dawn  iżidu  wkoll  il-kapaċitajiet 
tal-portal  b’mod  li  l-postijiet  tax-xogħol  battala  jkunu  jistgħu  jitqabblu  awtomatikament  mal-applikazzjonijiet 
għax-xogħol.

7. Għal  dan  il-għan,  is-sistema  attwali  tar-reġistrazzjoni  diretta  ta’  CVs  u  postijiet  tax-xogħol  battala  ser  tiġi 
sostitwita/ikkumplimentata  minn  sistema  fejn  is-servizzi  pubbliċi  tal-impjiegi  u  servizzi  tal-impjiegi  “awtoriz
zati”  oħrajn  (l-hekk  imsejħa  ‘imsieħba  tal-EURES’)  jagħmlu  disponibbli  permezz  tal-EURES  sett  limitat 
u  magħżul  ta’  dejta  kkodifikata  u  ‘li  tista’  titqabbel’  miksuba  mid-databases  tas-CVs  u  tal-postijiet  tax-xogħol 
battala  li  għandhom.

(1) COM(2014) 6 final.
(2) Memorandum ta’ Spjegazzjoni, it-Taqsima 1.1.
(3) Ara https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=mt.
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8. Biex  nispjegaw,  dawn  għandhom  jinkludu  kategoriji  ta’  dejta  bħall-impjieg  jew  il-ħila  kkonċernata,  il-livell 
tal-kisbiet  akkademiċi,  il-ħiliet  lingwistiċi,  il-liċenzja  tas-sewqan,  in-numru  ta’  snin  ta’  esperjenza  tax-xogħol, 
in-natura  tal-kuntratt  (permanenti  jew  temporanju)  u  l-post  tal-impjieg.  It-tpoġġija  ta’  din  id-dejta  disponibbli 
għall-EURES,  min-naħa  tal-applikant  (dejta  miksuba  mis-CV),  għandha  tkun  soġġetta  għall-kunsens  espliċitu 
tal-individwi  kkonċernati.

9. Il-lista  tal-organizzazzjonijiet  li  sistematikament  ipoġġu  dejta  fis-sistema  tinkludi  mhux  biss  ‘servizzi  pubbliċi 
tal-impjiegi  tal-Istati  Membri’,  iżda  wkoll  imsieħba  ‘awtorizzati’  oħrajn  tal-EURES.  Fi  kliem  ieħor: 
il-parteċipazzjoni  fin-netwerk  tal-EURES  ser  tkun  miftuħa  għas-servizzi  tal-impjiegi  kollha,  kemm  jekk 
pubbliċi  jew  privati,  li  jissodisfaw  sett  minimu  speċifikat  ta’  kriterji  (stabbiliti  fl-Anness  1  tal-Proposta).

10. Grazzi  għall-għodda  ta’  tqabbil  tiegħu,  huwa  mistenni  li  r-Regolament  jippermetti  li  l-portal  tal-Eures  ‘iwet
taq  tqabbil  awtomatizzat  tajjeb  bejn  il-postijiet  tax-xogħol  battala  u  s-CVs  fl-Istati  Membri,  it-traduzzjoni 
fil-lingwi  kollha  tal-UE  u  l-konoxxenza  tal-ħiliet,  tal-kompetenzi,  tal-impjiegi  u  tal-kwalifiki  miksuba  fuq  livell 
nazzjonali  u  settorjali’ (1).

11. Il-proċess  li  jwassal  għal  tqabbil  jista’  jinbeda  minn  kwalunkwe  wieħed  mill-imsieħba  tal-EURES.  Jekk  tqabbil 
partikolari  jkun  pożittiv,  l-organizzazzjoni  li  titlob  it-tqabbil  tirċievi  lista  ta’  profili  tal-applikanti  li  jaqblu (2). 
Madankollu,  bħala  regola,  il-lista  ma  jkunx  fiha  l-ismijiet,  is-CVs  attwali  jew  kwalunkwe  dejta  personali  oħra 
tal-applikanti  kkonċernati.  Dawn  jistgħu  jinkisbu,  fuq  talba,  mingħand  l-imsieħeb  tal-EURES  li  jkun  poġġa 
d-dejta  disponibbli  fil-portal  tal-EURES (3).

3. KONKLUŻJONIJIET

38. Aħna  napprezzaw  ferm  il-kunsiderazzjoni  bir-reqqa  mill-Kummissjoni  tad-dritt  għall-protezzjoni  tad-dejta  per
sonali  waqt  l-abbozzar  tal-proposta.  B’mod  partikolari,  il-Proposta  teħtieġ  kunsens  espliċitu  mill-ħaddiema 
kkonċernati  u  tikkunsidra  kif  xieraq  id-drittijiet  tas-suġġetti  tad-dejta,  inkluż  id-dritt  tagħhom  għall-aċċess 
u  l-korrezzjoni  tad-dejta  tagħhom.  Barra  minn  hekk,  il-Proposta  la  tirrikjedi  speċifikament  u  lanqas  ma  tin
koraġġixxi  l-web  crawling,  tant  li  fil-fatt  tqajjem  tħassib  rilevanti  relatat  mal-protezzjoni  tad-dejta  f’dan 
ir-rigward  fil-Memorandum  ta’  Spjegazzjoni.

39. Aħna  nirrakkomandaw  li  jsir  ċertu  titjib  ulterjuri  fl-Opinjoni  preżenti:

— tista’  tiżdied  premessa  sabiex  tispjega  xi  tfisser  il-granularità  tal-kunsens  skont  l-Artikolu  14(3);

— fl-Artikolu  15(3),  jista’  jiżdied  il-kliem  ‘skont  l-Artikolu  14’  wara  l-kliem  ‘applikazzjonijiet  għax-xogħol 
u  CVs  magħmula  disponibbli  fuq  il-portal  tal-EURES’;

— l-Artikolu  17(4)  għandu  jirreferi  għal  ‘aċċess  għall-informazzjoni’  minflok  għal  ‘aċċess  għal  informazzjoni 
ġenerali’;

— tista’  tiżdied  dispożizzjoni  sostantiva  speċifika  jew  premessa  mal-abbozz  tar-  Regolament,  fejn  jeħtieġ  li 
jiġi  applikat  il-prinċipju  tal-protezzjoni  tad-dejta  skont  id-disinn  għall-iżvilupp  tal-portal  tal-EURES.  Barra 
minn  hekk,  din  tista’  wkoll  tkun  utli  biex  tipprovdi  gwida  ulterjuri  fid-dispożizzjonijiet  sostantivi  jew 
għall-inqas  fil-premessi,  kif  spjegat  f’din  l-Opinjoni;

— ir-Regolament  għandu  jispeċifika  b’mod  aktar  ċar  min  jista’  jkollu  aċċess  għad-database  u  soġġett  għal 
liema  salvagwardji;

(1) Memorandum ta’ Spjegazzjoni, it-Taqsima 1.4.
(2) Kif ġie osservat fil-paragrafu 8, il-profili, li għandhom jinkludu kategoriji tad-dejta bħall-impjieg jew il-ħiliet ikkonċernati, il-livell ta’ kis

biet akkademiċi, il-ħiliet lingwistiċi, il-liċenzja tas-sewqan, in-numru ta’ snin ta’ esperjenza tax-xogħol, in-natura tal-kuntratt (permanenti
jew temporanju) u l-post tal-impjieg, ser ikunu aċċessibbli fil-EURES.

(3) Minkejja dan, jidher illi l-applikanti jistgħu jiddeċiedu wkoll li jagħmlu s-CV kollha tagħhom disponibbli fuq il-portal. Barra minn hekk,
huma jistgħu wkoll iżidu xi informazzjoni fil-parti fejn jista’ jiddaħħal test liberu sabiex takkumpanja l-infomazzjoni standard ikkodifi
kata li tiġi tidher fir-riżultati meta tintuża l-għodda tat-tqabbil.
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— Għandu  jkun  hemm  ukoll  kjarifika  ulterjuri  fit-test  tar-Regolament  dwar  kif  jaħdem  it-tqabbil  awtomatiz
zat.  Fi  kwalunkwe  każ,  ir-Regolament  għandu  jispeċifika  li  -  sakemm  ħaddiem  ma  jagħżilx  illi  jagħmel 
is-CV  kollha  tiegħu/tagħha  disponibbli  fuq  il-EURES  -  dawk  li  jfittxu  fuq  il-portal  tal-EURES  ma  jkoll
homx  aċċess  dirett  għall-ismijiet,  għas-CVs  jew  għal  xi  dejta  personali  oħra  tal-applikant,  iżda  biss 
għal-lista  ta’  sett  limitat  u  magħżul  ta’  dejta  kkodifikata  u  ‘li  tista’  titqabbel’  miksuba  mid-databases 
tas-CVs  li  huma  għandhom;

— Finalment,  l-iskop  tal-ipproċessar  u  l-firxa  aċċettabbli  ta’  użu  ulterjuri  tad-dejta  għandhom  jiġu  speċifikati 
b’mod  ċar  fir-Regolament  propost.

Magħmul  fi  Brussell,  it-3  ta’  April  2014.

Giovanni  BUTTARELLI

Assistent  Kontrollur  Ewropew  għall-Protezzjoni  tad-Data
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