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IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI
TAD-DATA
Sommarju tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar l-Ordnijiet ta’
Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika f’materji kriminali

(It-test sħiħ ta’ din l-Opinjoni jista’ jinstab bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż fuq is-sit web tal-EDPS
www.edps.europa.eu)
(2020/C 32/04)

F’April 2018, il-Kummissjoni ressqet żewġ Proposti - għal Regolament wieħed u Direttiva waħda - biex jiġi stabbilit qafas
legali li jagħmilha aktar faċli u effiċjenti għall-awtoritajiet tal-pulizija u dawk ġudizzjarji, biex jiżguraw u jiksbu aċċess għal
evidenza elettronika f’każijiet transfruntieri. Minn dakinhar, il-Kunsill adotta approċċi ġenerali dwar il-Proposti u lParlament Ewropew ħareġ diversi dokumenti ta’ ħidma. Il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ħareġ l-opinjoni
tiegħu. Żviluppi relatati seħħew fuq livell internazzjonali, l-aktar bit-tnedija ta’ negozjati ta’ ftehim internazzjonali malIstati Uniti dwar aċċess transfruntier għal evidenza elettronika kif ukoll xogħol fuq it-Tieni Protokoll Addizzjonali għallKonvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità. Permezz ta’ din l-opinjoni, l-EDPS jixtieq jipprovdi lil-leġiżlatur tal-UE b’input ġdid
għax-xogħol li jrid isir fuq il-Proposti, waqt li jitqiesu l-iżviluppi elenkati hawn fuq.

Fid-dinja tal-lum ittrasformata minn teknoloġiji ġodda, iż-żmien ta’ spiss huwa element essenzjali sabiex ikun possibbli għal
dawk l-awtoritajiet li jiksbu data indispensabbli biex iwettqu l-missjonijiet tagħhom. Fl-istess waqt, anke fl-investigazzjoni
ta’ każijiet domestiċi, awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi aktar ta’ spiss qed isibu lilhom infushom f’“sitwazzjonijiet
transfruntiera” sempliċiment minħabba li ġie użat fornitur ta’ servizz barrani u l-informazzjoni tiġi maħżuna
elettronikament fi Stat Membru ieħor. L-EDPS jappoġġa l-għan li jiġi żgurat li għodod effettivi jkunu disponibbli għallawtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex jinvestigaw u jipproċedu kontra r-reati kriminali, u b’mod partikolari jilqa’ l-għan talProposti biex l-aċċess għad-data f’każijiet transfruntieri jiġi aċċellerat u ffaċilitat permezz tal-armonizzazzjoni tal-proċeduri
fl-UE.

Fl-istess waqt, l-EDPS jixtieq jissottolinja li kwalunkwe inizjattiva f’dan il-qasam trid tirrispetta bis-sħiħ il-Karta tad-Drittijiet
Fundamentali tal-UE u l-qafas tal-protezzjoni tad-data tal-UE u huwa essenzjali li tiġi żgurata l-eżistenza tas-salvagwardji
kollha meħtieġa. B’mod partikolari, il-protezzjoni effettiva tad-drittijiet fundamentali fil-proċess tal-ġbir ta’ evidenza
elettronika transfruntiera tirrikjedi involviment akbar tal-awtoritajiet ġudizzjarji fl-Istat Membru li jeżegwixxi. Għandhom
ikunu involuti b’mod sistematiku kmieni kemm jista’ jkun f’dan il-proċess, ikollhom il-possibbiltà li jirrevedu l-konformità
tal-ordnijiet mal-Karta u jkollhom l-obbligu li jqajmu raġunijiet għal rifjut fuq dik il-bażi.

Barra minn hekk, id-definizzjonijiet tal-kategoriji tad-data fir-Regolament propost għandhom jiġu ċċarati u l-konsistenza
tagħhom ma’ definizzjonijiet oħra ta’ kategoriji ta’ data fil-liġi tal-UE għandha tkun assigurata. Huwa jirrakkomanda wkoll
li ssir valutazzjoni mill-ġdid tal-bilanċ bejn it-tipi ta’ reati li għalihom jistgħu jinħarġu Ordnijiet ta’ Produzzjoni Ewropej u
l-kategoriji ta’ data kkonċernati fid-dawl tal-każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE.

Barra minn hekk l-EDPS jagħmel rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar diversi aspetti tal-Proposti dwar l-evidenza
elettronika li jeħtieġu titjib: l-awtentiċità u l-kunfidenzjalità tal-ordnijiet u tad-data trażmessa, il-preservazzjoni limitata
skont l-Ordnijiet ta’ Preservazzjoni Ewropej, il-qafas tal-protezzjoni tad-data applikabbli, id-drittijiet tas-suġġetti tad-data,
is-suġġetti tad-data jibbenefikaw minn immunitajiet u privileġġi, ir-rappreżentanti legali, il-limiti ta’ żmien biex ikun hemm
konformità mal-Ordnijiet ta’ Produzzjoni Ewropej u l-possibbiltà għall-fornituri ta’ servizzi li joġġezzjonaw għal ordnijiet.

Finalment, l-EDPS jitlob aktar ċarezza dwar l-interazzjoni tar-Regolament propost ma’ ftehimiet internazzjonali futuri. IrRegolament propost għandu jżomm il-livell għoli ta’ protezzjoni tad-data fl-UE u jkun ta’ referenza waqt innegozzjar ta’
ftehimiet internazzjonali dwar l-aċċess transfruntier għal evidenza elettronika.
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1. INTRODUZZJONI U SFOND
1.

Fis-17 ta’ April 2018, il-Kummissjoni ħarġet żewġ Proposti leġiżlattivi (minn hawn ’il quddiem “il-Proposti”),
akkumpanjati minn Valutazzjoni tal-Impatt (1), li tinkludi:
— Proposta għal Regolament dwar Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għall-evidenza elettronika
f’materji kriminali (2) (minn hawn ’il quddiem “ir-Regolament propost”);
— Proposta għal Direttiva li tistabbilixxi regoli armonizzati dwar il-ħatra ta’ rappreżentanti legali għall-finijiet tal-ġbir
tal-evidenza fi proċeduri kriminali (3) (minn hawn ’il quddiem “id-Direttiva proposta”).

2.

Ir-Regolament propost ser jeżisti flimkien mad-Direttiva 2014/41/UE dwar l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew
f’materji kriminali (minn hawn ’il quddiem id-“Direttiva OIE”) (4), li għandha l-għan li ttaffi l-proċess tal-ġbir ta’
evidenza fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor u tkopri kull tip ta’ ġbir ta’ evidenza, inkluża data elettronika (5). L-Istati
Membri kollha li ħadu sehem fl-adozzjoni tad-Direttiva OIE (6) kellhom sa Mejju 2017 biex jimplimentawha filleġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom (7).

3.

Fis-26 ta’ Settembru 2018, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (8) (minn hawn ’il quddiem “l-EDPB”) adotta
Opinjoni (9) dwar il-Proposti.

4.

Fis-7 ta’ Diċembru 2018 u fit-8 ta’ Marzu 2019, il-Kunsill adotta l-approċċ ġenerali tiegħu dwar ir-Regolament
propost (10) u d-Direttiva proposta (11) rispettivament. Il-Parlament Ewropew ippubblika serje ta’ dokumenti ta’ ħidma.

5.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (minn hawn ’il quddiem “l-EDPS”) jilqa’ l-fatt li huwa kien
ikkonsultat b’mod informali mis-servizzi tal-Kummissjoni qabel l-adozzjoni tal-Proposti. L-EDPS jilqa’ wkoll irreferenzi għal din l-Opinjoni fil-Premessa 66 tar-Regolament propost u l-Premessa 24 tad-Direttiva proposta.

6.

Fil-5 ta’ Frar 2019, il-Kummissjoni adottat żewġ rakkomandazzjonijiet għad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill:
Rakkomandazzjoni biex jiġi awtorizzat il-ftuħ ta’ negozjati bil-ħsieb ta’ ftehim bejn l-Unjoni Ewropea (UE) u l-Istati
Uniti tal-Amerka dwar l-aċċess transfruntier għal evidenza elettronika għall-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji
kriminali (12) u Rakkomandazzjoni biex tiġi awtorizzata l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni, f’isem l-UE fin-negozjati
tat-tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità tal-Kunsill tal-Ewropa (CETS Nru 185)
(minn hawn ’il quddiem “il-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità”) (13). Iż-żewġ rakkomandazzjonijiet kienu s-suġġett
ta’ żewġ Opinjonijiet tal-EDPS (14). Kemm in-negozjati mal-Istati Uniti kif ukoll mal-Kunsill tal-Ewropa huma
marbutin mill-qrib.

7.

Fi Frar 2019, il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament
EDPS u lill-EDPB biex jitlob valutazzjoni legali tal-impatt tal-Att dwar il-CLOUD
mill-Kungress tal-Istati Uniti f’Marzu 2018, dwar il-qafas legali Ewropew
12 ta’ Lulju 2019, l-EDPS u l-EDPB adottaw Risposta Konġunta għal din it-talba
tagħhom (16).

8.

Fit-3 ta’ Ottubru 2019, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti ffirmaw ftehim bilaterali dwar l-aċċess transfruntier għal evidenza
elettronika bil-għan li tiġi miġġielda l-kriminalità serja (17). Huwa l-ewwel ftehim eżekuttiv li jippermetti lill-fornituri
tas-servizzi tal-Istati Uniti biex jikkonformaw mat-talbiet għal data ta’ kontenut minn pajjiż barrani skont l-Att dwar
il-CLOUD tal-Istati Uniti.

Ewropew indirizza ittri simili lilltal-Istati Uniti (15) li ġie mgħoddi
għall-protezzjoni tad-data. Fitflimkien mal-valutazzjoni inizjali

Din l-Opinjoni tkopri ż-żewġ Proposti, madankollu b’attenzjoni prinċipali fuq ir-Regolament propost. F’konformità malmissjoni tal-EDPS, hija ffokata primarjament fuq id-drittijiet għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-data personali u
għandha l-għan li tkun konsistenti u komplementari għall-Opinjoni 23/2018 tal-EDPB, billi tikkunsidra wkoll l-approċċi
ġenerali tal-Kunsill u d-dokumenti ta’ ħidma tal-Parlament Ewropew.
5. KONKLUŻJONIJIET
70. L-EDPS jappoġġa l-għan li jiġi żgurat li għodod effettivi jkunu disponibbli għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u lawtoritajiet ġudizzjarji biex jinvestigaw u jipproċedu kontra reati kriminali f’dinja ttrasformata minn teknoloġiji
ġodda. Fl-istess ħin, l-EDPS jixtieq jiżgura li din l-azzjoni tirrispetta bis-sħiħ il-Karta u l-acquis tal-UE dwar ilprotezzjoni tad-data. Ir-Regolament propost jirrikjedi l-ħażna u l-komunikazzjoni tad-data personali kemm ġewwa kif
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ukoll barra l-UE bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, l-entitajiet privati, u f’ xi każijiet, l-awtoritajiet ta’
pajjiżi terzi. Dan jinvolvi limitazzjonijiet fuq iż-żewġ drittijiet fundamentali għar-rispett tal-ħajja privata u għallprotezzjoni tad-data personali ggarantiti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta. Sabiex ikunu legali, tali limitazzjonijiet
għandhom ikunu konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 52(1) tal-Karta u b’mod partikolari jissodisfaw ilkundizzjoni tal-ħtieġa.
71. L-EDPS l-ewwel iqis li alternattivi oħra li jipprovdu salvagwardji akbar filwaqt li jiksbu l-istess għanijiet għandhom jiġu
vvalutati ulterjorment.
72. It-tieni, l-EDPS jieħu nota li r-Regolament propost diġà jinkludi numru ta’ salvagwardji proċedurali. Madankollu, l-EDPS
huwa mħasseb li r-responsabbiltà importanti tar-rieżami tal-konformità tal-EPOC u tal-EPOC-PR mal-Karta hija fdata lillfornituri tas-servizzi u jirrakkomanda li kemm jista’ jkun malajr għandhom ikunu involuti awtoritajiet ġudizzjarji filproċess tal-ġbir ta’ evidenza elettronika maħtura mill-Istat Membru li jeżegwixxi.
73. L-EDPS jirrakkomanda li tiġi żgurata aktar konsistenza bejn id-definizzjonijiet ta’ kategoriji ta’ data ta’ evidenza elettronika u
d-definizzjonijiet ta’ kategoriji speċifiċi ta’ data eżistenti skont il-liġi tal-UE u li tiġi kkunsidrata mill-ġdid il-kategorija ta’ data
ta’ aċċess, jew biex il-kundizzjonijiet sottoposti għall-aċċess għal din id-data ikunu simili għal dawk għall-aċċess għallkategoriji ta’ data tranżazzjonali u data ta’ kontenut. Ir-Regolament propost għandu jistabbilixxi definizzjonijiet ċari u diretti
ta’ kull kategorija ta’ data sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali għall-partijiet interessati kollha involuti. Huwa jirrakkomanda
wkoll li tiġi emendata d-definizzjoni proposta tal-kategorija tad-data tal-abbonati sabiex tkun iktar speċifika.
74. Huwa jirrakkomanda wkoll li ssir valutazzjoni mill-ġdid tal-bilanċ bejn it-tip ta’ reati li għalihom jistgħu jinħarġu EPOs
u l-kategoriji ta’ data kkonċernati, waqt li titqies il-każistika rilevanti riċenti tal-QĠUE. B’mod partikolari, il-possibbiltà
li tinħareġ EPO biex tipproduċi data tranżazzjonali u data ta’ kontenut għandha tkun limitata għal reati serji. L-EDPS
idealment jiffavorixxi d-definizzjoni ta l ista magħluqa ta’ reati kriminali serji speċifiċi għall-EPOs biex tkun prodotta
data tranżazzjonali u data ta’ kontenut, li żżid ukoll iċ-ċertezza legali għall-partijiet interessati kollha involuti.
75. L-EDPS jagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet li għandhom l-għan li jiżguraw ir-rispett għall-protezzjoni tad-data u ddrittijiet tal-privatezza filwaqt li jiksbu ġbir ta’ evidenza b’mod mgħaġġel għall-iskop ta’ proċeduri kriminali speċifiċi.
Huma jiffukaw fuq is-sigurtà tat-trażmissjoni tad-data bejn il-partijiet interessati kollha involuti, l-awtentiċità talordnijiet u ċ-ċertifikati u l-preservazzjoni limitata ta’ data skont l-EPO-PR.
76. Minbarra l-kummenti ġenerali u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin hawn fuq, l-EDPS f’din l-Opinjoni għamel
rakkomandazzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-aspetti li ġejjin tal-Proposti:
— ir-referenza għall-qafas ta’ protezzjoni tad-data applikabbli;
— id-drittijiet tas-suġġetti tad-data (trasparenza mtejba u d-dritt għal rimedju legali);
— is-suġġetti tad-data jibbenefikaw minn immunitajiet u privileġġi;
— il-ħatra ta’ rappreżentanti legali għall-ġbir ta’ evidenza f’materji kriminali;
— il-limiti ta’ żmien biex ikun hemm konformità mal-EPOC u tiġi prodotta d-data;
— il-possibbiltà għall-fornituri tas-servizz li joġġezzjonaw għal ordnijiet ibbażati fuq raġunijiet limitati.
77. Fl-aħħar nett, l-EDPS huwa konxju tal-kuntest usa’ li fih tressqet l-inizjattiva u taż-żewġ Deċiżjonijiet tal-Kunsill
adottati, waħda dwar it-Tieni Protokoll Addizzjonali tal-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità fil-Kunsill tal-Ewropa u
waħda dwar il-ftuħ tan-negozjati mal-Istati Uniti. Huwa jitlob għal iktar ċarezza dwar l-interazzjoni tar-Regolament
propost mal-ftehimiet internazzjonali. L-EDPS huwa ħerqan li jikkontribwixxi b’mod kostruttiv sabiex jiżgura lkonsistenza u l-kompatibilità bejn it-testi finali u l-qafas tal-protezzjoni tad-data tal-UE.

Brussell, is-6 ta’ Novembru 2019.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Assistent Kontrollur
_____________
(1) Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni: Valutazzjoni tal-Impatt, SWD(2018) 118 final (minn hawn ’il quddiem “ilValutazzjoni tal-Impatt”), disponibbli fuq: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN.
(2) Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni Ewropej għallevidenza elettronika f’materji kriminali, COM (2018) 225 finali.
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(3) Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli armonizzati dwar il-ħatra ta’ rappreżentanti legali
għall-finijiet tal-ġbir tal-evidenza fi proċeduri kriminali, COM(2018) 226 final.
(4) Id-Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropew f’materji
kriminali, ĠU L 130, 1.5.2014, p. 1; ara l-Artikolu 23 tar-Regolament propost.
(5) Id-Direttiva OIE tipprovdi għal kooperazzjoni diretta bejn l-awtorità emittenti fi Stat Membru u l-awtorità ta’ eżekuzzjoni ta’ Stat
Membru ieħor jew, skont il-każ, permezz tal-awtorità/awtoritajiet ċentrali maħtura mill-Istat(i) konċernat(i). Hija għandha l-għan li
tiffaċilita u tħaffef din il-kooperazzjoni billi tipprovdi forom standardizzati u limiti ta’ żmien stretti u tneħħi bosta ostakoli għallkooperazzjoni transfruntiera; pereżempju, “[l]-awtorità emittenti tista’ toħroġ OIE bil-ħsieb li tiġi evitata provviżorjament il-qerda, ittrasformazzjoni, it-tneħħija, it-trasferiment jew ir-rimi ta’ oġġett li jista’ jintuża bħala prova” u “l-awtorità ta’ eżekuzzjoni għandha tiddeċiedi u
tikkomunika d-deċiżjoni dwar il-miżura proviżorja malajr kemm jista’ jkun u, kull fejn ikun possibbli, fi żmien 24 siegħa mir-riċezzjoni tal-OIE”
(Artikolu 32); kif ukoll l-eżekuzzjoni ta’ OIE għall-identifikazzjoni ta’ persuni li għandhom abbonament ta’ numru tat-telefon
speċifikat jew indirizz IP mhux soġġett għar-rekwiżit ta’ kriminalità doppja (l-Artikolu 10(2)(e) flimkien mal-Artikolu 11(2)).
(6) L-Istati Membri kollha tal-UE minbarra d-Danimarka u l-Irlanda.
(7) L-Istati Membri parteċipanti kollha implimentaw id-Direttiva OIE fil-liġijiet nazzjonali tagħhom fl-2017 jew fl-2018. Ara l-istatus ta’
implimentazzjoni tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?
CategoryId=120.
(8) L-EDPB, li kien stabbilit bl-Artikolu 68 tal-GDPR, ġie wara l-Grupp ta’ Ħidma stabbilit bl-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE, li tħassar.
Simili għall-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, l-EDPB huwa kompost minn rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni
tad-data u l-EDPS.
(9) Opinjoni 23/2018 tas-26 ta’ Settembru 2018 dwar proposti tal-Kummissjoni dwar l-Ordnijiet ta’ Produzzjoni u ta’ Preservazzjoni
Ewropej għall-evidenza elettronika f’materji kriminali (Art. 70.1.b) (minn hawn ’il quddiem “l-Opinjoni EDPB 23/2018”), disponibbli
fuq: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2018-09-26-eevidence_mt.pdf.
(10) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/07/regulation-on-cross-border-access-to-e-evidence-councilagrees-its-position/#.
(11) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-toappoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/.
(12) Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati bil-ħsieb ta’ ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati
Uniti tal-Amerka dwar l-aċċess transfruntier għal evidenza elettronika għall-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, COM
(2019) 70 final.
(13) Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza l-parteċipazzjoni fin-negozjati tat-tieni Protokoll Addizzjonali lill-Kunsill
tal-Ewropa għall-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità (CETS Nru 185), COM (2019) 71 final. Sal-lum, l-Istati Membri kollha tal-UE
ffirmaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar kooperazzjoni internazzjonali msaħħa dwar iċ-ċiberkriminalità u l-evidenza
elettronika u kważi kollha rratifikawha. L-Irlanda u l-Iżvezja għadhom fil-proċess li jirratifikaw il-Konvenzjoni dwar iċĊiberkriminalità. Il-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità hija strument internazzjonali vinkolanti li jeħtieġ li l-Partijiet Kontraenti
jistabbilixxu reati kriminali speċifiċi mwettqa kontra jew permezz ta’ netwerks elettroniċi fil-liġi nazzjonali tagħhom u jistabbilixxi
setgħat speċifiċi u proċeduri li jippermettu lill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom iwettqu l-investigazzjonijiet kriminali tagħhom, inkluż
għall-ġbir ta’ evidenza ta’ reat f’forma elettronika. Hija trawwem ukoll kooperazzjoni internazzjonali bejn il-Partijiet Kontraenti.
Hemm miżuri speċifiċi biex jiġu indirizzati l-isfidi li jirriżultaw mill-volatilità tad-data. F’dan ir-rigward, il-Konvenzjoni tipprovdi
għall-preservazzjoni mgħaġġla tad-data tal-kompjuter maħżuna. Minħabba li t-trasferiment tal-evidenza garantita lill-istat rikjedenti
huwa soġġett għal deċiżjoni finali dwar it-talba formali ta’ Assistenza Legali Reċiproka, il-preservazzjoni m’għandhiex tkun soġġetta
għas-sett sħiħ ta’ raġunijiet għal rifjut, b’mod partikolari l-kriminalità doppja għandha tkun rikjesta f’każijiet eċċezzjonali biss (lArtikolu 29).
(14) Opinjoni 2/2019 tal-EDPS dwar il-mandat għan-negozjar ta’ ftehim UE-US dwar aċċess transfruntier għal evidenza elettronika u lOpinjoni 3/2019 tal-EDPS dwar il-parteċipazzjoni fin-negozjati bil-ħsieb tat-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni dwar iċĊiberkriminalità ta’ Budapest.
(15) Disponibbli fuq: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1625/text.
(16) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/epdb-edps-joint-response-libe-committee-impact-us-cloud-act_fr.
(17) https://www.gov.uk/government/publications/ukusa-agreement-on-access-to-electronic-data-for-the-purpose-of-countering-seriouscrime-cs-usa-no62019.

