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Sistema II ta' Informazzjoni ta' Schengen - Gwida għall-Eżerċizzju tad-Dritt ta' Aċċess 

Sommarju 

 

Il-persuni li d-data personali tagħhom tinġabar, tinżamm jew inkella tiġi pproċessa fis-

Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (minn hawn 'il quddiem 

"SIS II") huma intitolati għal drittijiet ta' aċċess, korrezzjoni ta' data mhux preċiża u tħassir ta' 

data maħżuna illegalment
1
. Din il-Gwida tiddeskrivi l-modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawn 

id-drittijiet. 

 

 

I. Introduzzjoni għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni 

(SIS II) 

 

Is-SIS II hija sistema tal-IT fuq skala kbira, stabbilita bħala miżura kumpensatorja għall-

abolizzjoni tal-kontrolli fuq il-fruntieri interni, u li għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta' 

sigurtà fil-qasam tal-libertà, sigurtà u ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, inkluż iż-żamma ta' 

sigurtà pubblika u ordni pubbliku u s-salvagwardja tas-sigurtà fit-territorji tal-Istati Membri. 

Is-SIS II tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha tal-UE, bl-eċċezzjoni ta' Ċipru, il-Kroazja 

u l-Irlanda
2
, u f'erba' Stati Assoċjati: l-Iżlanda, in-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein. 

 

Is-SIS II hija sistema ta' informazzjoni li tippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, 

ġudizzjarji u amministrattivi nazzjonali jwettqu kompiti speċifiċi billi jikkondividu data 

rilevanti bejniethom. L-aġenziji Ewropej EUROPOL u EUROJUST għandhom ukoll 

privileġġi ta' aċċess limitati għal din is-sistema. 

Kategoriji ta' informazzjoni pproċessata 

Is-SIS II tiċċentralizza żewġ kategoriji ta' informazzjoni wiesgħin li jieħdu l-forma ta' allerti 

dwar, l-ewwel nett, persuni - li jew huma mfittxija għall-arrest jew jinsabu neqsin, imfittxija 

biex jgħinu fi proċedura ġudizzjarja, għal kontrolli diskretti jew speċifiċi, jew ċittadini ta' 

pajjiżi terzi soġġetti għal rifjut ta' dħul jew soġġorn fiż-żona Schengen, u, it-tieni nett, oġġetti 

- bħal vetturi, dokumenti tal-ivvjaġġar, karti ta' kreditu, għal qbid jew użu bħala evidenza fi 

proċedimenti kriminali, jew għal kontrolli diskretti jew speċifiċi.  

Bażi legali 

Skont it-tip ta' allert, is-SIS II hija rregolata jew permezz tar-Regolament (KE) 

Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-

istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni 

ġenerazzjoni fir-rigward tal-proċeduri ta' allert li jaqgħu taħt it-Titolu IV tat-Trattat li 

jistabbilixxi l-Komunità Ewropea - dak li kien l-ewwel pilastru (minn hawn 'il quddiem ir-

"Regolament SIS II") jew bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta' Ġunju 2007 

dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni 

ġenerazzjoni f'dak li jikkonċerna l-proċeduri li jaqgħu taħt it-Titolu VI tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea - dak li kien it-tielet pilastru (minn hawn 'il quddiem id-"Deċiżjoni SIS II"). 

                                                 
1
 Dawn id-drittijiet jingħataw skont l-Artikoli 41 tar-Regolament (KE) Nru°1987/2006 tal-20 ta' Diċembru 2006 

dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni 

(SIS II) u l-Artikolu 58 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta' Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-

tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II).  
2
 Informazzjoni datata minn Lulju 2015. Minkejja li joperaw is-SIS, il-Bulgarija u r-Rumanija xorta waħda 

għandhom konfini interni. Ir-Renju Unit għandu aċċess għas-SIS ħlief għall-allerti għal finijiet ta' nuqqas ta' 

ammissjoni għat-territorju ta' Schengen. 
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Kategoriji ta' data personali pproċessata  

Meta l-allert ikun jikkonċerna persuna, l-informazzjoni trid dejjem tinkludi l-isem, il-kunjom 

u kwalunkwe psewdonimu, is-sess, referenza għad-deċiżjoni li wasslet għall-allert u l-azzjoni 

li għandha tittieħed. Jekk tkun disponibbli, l-allert għandu jinkludi wkoll informazzjoni bħal 

kwalunkwe karatteristika speċifika, oġġettiva u fiżika li mhijiex soġġetta għal bidla, il-post u 

d-data tat-twelid; ir-ritratti; il-marki tas-swaba’; nazzjonalità/nazzjonalitajiet; jekk il-persuna 

kkonċernata hijiex armata, vjolenti jew maħruba; raġuni għall-allert; l-awtorità li qiegħda 

toħroġ l-allert; links għal allerti oħrajn maħruġin fl-SIS II skont l-Artikolu 37 tar-Regolament 

SIS II jew l-Artikolu 52 tad-Deċiżjoni SIS II. 

Disinn tas-sistema 

Is-SIS II hija magħmula minn (1) sistema ċentrali ("SIS II Ċentrali"), (2) sistema nazzjonali 

(l-"N.SIS II") f'kull Stat Membru, li ser jikkomunikaw mas-SIS II Ċentrali u (3) infrastruttura 

ta' komunikazzjoni bejn is-sistema ċentrali u s-sistemi nazzjonali li tipprovdi netwerk virtwali 

kodifikat iddedikat lid-data ta' SIS II u l-iskambju ta' data bejn l-awtoritajiet responsabbli 

mill-iskambju tal-informazzjoni supplimentari kollha (SIRENE Bureaux)
3
. 

II. Drittijiet mogħtija lil individwi li d-data tagħhom tiġi pproċessata fis-SIS II 

Skont il-prinċipji ta' protezzjoni tad-data, l-individwi kollha li d-data tagħhom tiġi 

pproċessata fis-SIS II jingħataw drittijiet speċifiċi mir-Regolament SIS II u d-Deċiżjoni 

SIS II
4
, li ser jiġu analizzati hawn taħt. Kwalunkwe persuna li teżerċita xi wieħed minn dawn 

id-drittijiet tista' tapplika mal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat tal-għażla tagħha fejn titħaddem 

is-SIS II. Din l-għażla hija possibbli peress li l-bażijiet tad-data nazzjonali (N.SIS.II) kollha 

huma l-istess bħall-bażi tad-data tas-sistema ċentrali
5
. Għalhekk dawn id-drittijiet jistgħu jiġu 

eżerċitati fi kwalunkwe pajjiż li jħaddem is-SIS II, irrispettivament mill-Istat Membru li 

ħareġ l-allert.  

 

Meta individwu jeżerċita d-dritt tiegħu ta' aċċess, korrezzjoni ta' data mhux preċiża u tħassir 

ta' data maħżuna illegalment, it-tweġibiet mill-awtoritajiet kompetenti jridu jaslu sa data ta' 

skadenza stretta. Għalhekk, l-individwu għandu jiġi infurmat malajr kemm jista' jkun u fi 

kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 60 jum mid-data li fiha japplika għal aċċess, jew qabel 

jekk il-liġi nazzjonali tipprevedi hekk
6
. Barra minn hekk, l-individwu għandu jiġi infurmat 

dwar is-segwitu mogħti għall-eżerċitar tad-drittijiet tiegħu ta' korrezzjoni u ta' tħassir malajr 

kemm jista' jkun u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tliet xhur mid-data li fiha japplika 

għall-korrezzjoni jew it-tħassir, jew qabel jekk il-liġi nazzjonali tipprevedi hekk
7
.  

                                                 
3
 Id-data ta' SIS II tiddaħħal, tiġi aġġornata, imħassra u mfittxija permezz ta' diversi sistemi nazzjonali. Is-

sistema ċentrali, li twettaq funzjonijiet ta' superviżjoni teknika u ta' amministrazzjoni, tinsab fi Strasburgu 

(Franza). Tipprovdi s-servizzi għad-dħul u l-ipproċessar tad-data SIS II. Sistema ċentrali ta' riżerva, li kapaċi 

tiżgura l-funzjonalitajiet kollha tas-sistema ċentrali prinċipali fil-każ ta' ħsara f'din is-sistema, tinsab ħdejn 

Salzburg (l-Awstrija). Kull Stat Membru huwa responsabbli mill-istabbiliment, it-tħaddim u ż-żamma tas-

sistema nazzjonali tiegħu stess u biex iqabbadha mas-sistema ċentrali. Huwa jinnomina awtorità, l-uffiċċju 

SIS II nazzjonali (uffiċċju N.SIS II), li għandu responsabbiltà ċentrali għall-proġett SIS II nazzjonali tiegħu. Din 

l-awtorità hija responsabbli mit-tħaddim mingħajr xkiel u mis-sigurtà tas-sistema nazzjonali tagħha. 
4
 Ara b'mod partikolari l-Artikolu 41 tar-Regolament SIS II u 58 tad-Deċiżjoni SIS II. 

5
  Ara l-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament u d-Deċiżjoni SIS II. 

6
 Ara l-Artikolu 41(6) tar-Regolament SIS II u 58(6) tad-Deċiżjoni SIS II. 

7
 Ara l-Artikolu 41(7) tar-Regolament SIS II u 58(7) tad-Deċiżjoni SIS II 
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Dritt ta’ aċċess 

Id-dritt ta' aċċess huwa l-possibbiltà għal kwalunkwe persuna li titlob hekk biex ikollha 

għarfien dwar l-informazzjoni relatata magħha jew miegħu maħżuna f'fajl tad-data kif 

imsemmi fil-liġi nazzjonali. Dan huwa prinċipju fundamentali tal-protezzjoni tad-data li 

jippermetti lill-individwi tad-data jeżerċitaw kontroll fuq id-data personali miżmuma minn 

partijiet terzi. Dan id-dritt huwa previst speċifikament fl-Artikolu 41 tar-Regolament SIS II u 

fl-Artikolu 58 tad-Deċiżjoni SIS II. 

 

Id-dritt ta' aċċess huwa eżerċitat skont il-liġi tal-Istat Membru fejn tiġi sottomessa t-talba. Il-

proċeduri huma differenti minn pajjiż għall-ieħor, kif ukoll ir-regoli għall-komunikazzjoni 

tad-data lill-applikant. Meta Stat Membru jirċievi talba għal aċċess għal allert li ma nħariġx 

minnu, dak l-Istat irid jagħti l-opportunità lill-pajjiż emittenti biex jiddikjara l-pożizzjoni 

tiegħu dwar il-possibbiltà li tiġi żvelata d-data lill-applikant
8
. L-informazzjoni ma għandhiex 

tiġi kkomunikata lis-suġġett tad-data, jekk tkun indispensabbli għat-twettiq tal-kompitu legali 

marbut mal-allerta, jew sabiex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet ta' persuni oħra.  

 

Bħalissa hemm żewġ tipi ta' sistemi li jirregolaw id-dritt ta' aċċess għad-data pproċessata 

mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, u b'hekk applikabbli wkoll għad-data tas-SIS. F'xi Stati 

Membri, id-dritt ta' aċċess huwa dirett, f'oħrajn huwa indirett.  

 

Fil-każ ta' aċċess dirett, il-persuna kkonċernata tapplika direttament mal-awtoritajiet li 

jiġġestixxu d-data (il-pulizija, il-ġendarmerija, id-dwana, eċċ.). Jekk il-liġi nazzjonali 

tippermetti, l-applikant tista' tintbagħtlu l-informazzjoni relatata miegħu. 

 

Fil-każ ta' aċċess indirett, il-persuna tibgħat it-talba tagħha għal aċċess lill-awtorità 

nazzjonali tal-protezzjoni tad-data tal-Istat li fih tiġi sottomessa t-talba. L-awtorità tal-

protezzjoni tad-data twettaq il-verifiki meħtieġa biex tiġi indirizzata t-talba u twieġeb lill-

applikant. 

Dritt ta' korrezzjoni u tħassir tad-data 

Id-dritt ta' aċċess huwa kkumplimentat mid-dritt li tinkiseb il-korrezzjoni tad-data personali 

meta tkun fattwalment mhux preċiża jew inkompleta, u d-dritt li jintalab li din titħassar meta 

tkun inħażnet illegalment (Artikolu 41(5) tar-Regolament SIS II u 58(5) tad-Deċiżjoni 

SIS II). 

 

Skont il-qafas legali ta' Schengen, huwa biss l-Istat li joħroġ allert fis-SIS II li jista' jibdlu jew 

iħassru (Ara l-Artikolu 34(2) tar-Regolament SIS II u 49(2) tad-Deċiżjoni SIS II). Jekk it-

talba tiġi sottomessa fi Stat Membru li ma ħariġx l-allert, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri kkonċernati jikkooperaw biex jindirizzaw il-każ, billi jiskambjaw informazzjoni u 

jagħmlu l-verifiki meħtieġa. L-applikant għandu jipprovdi r-raġunijiet għat-talba ta' 

korrezzjoni jew tħassir tad-data u l-ġbir ta' kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tappoġġjaha. 

Rimedji: id-dritt ta' lment mal-awtorità tal-protezzjoni tad-data jew li tinbeda proċedura 

ġudizzjarja 

L-Artikoli 43 tar-Regolament SIS II u 59 tad-Deċiżjoni SIS II jipprevedi rimedji aċċessibbli 

lil individwi meta t-talba tagħhom ma tkunx ġiet sodisfata. Kwalunkwe persuna tista' tressaq 

azzjoni quddiem il-qorti jew l-awtorità kompetenti skont il-liġi ta' kwalunkwe Stat Membru 

                                                 
8
 Ara l-Artikoli 41(3) tar-Regolament SIS II u 58(3) tad-Deċiżjoni SIS II. 
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biex taċċessa, tikkoreġi, tħassar jew tikseb informazzjoni jew tikseb kumpens b'rabta ma' 

allert marbut magħha.  

 

F'każ li jkollhom jindirizzaw lment b'element transkonfinali, l-awtoritajiet nazzjonali tal-

protezzjoni tad-data għandhom jikkooperaw ma' xulxin biex jiggarantixxu d-drittijiet tas-

suġġetti tad-data. 


