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Il-funzjonament tal-Unjoni huwa bbażat fuq id-demokrazija rappreżentattiva. Il-komunikazzjoni politika 
hija essenzjali għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, forzi u kandidati politiċi fil-ħajja demokratika u għad-dritt 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni. Dawn id-drittijiet u libertajiet huma interdipendenti mad-dritt għar-
rispett għall-ħajja privata u tal-familja, id-dar u l-komunikazzjonijiet u d-dritt għall-protezzjoni tad-data 
personali. Aktar kmieni din is-sena, fl-Opinjoni 3/2018 tiegħu dwar il-manipulazzjoni online, il-KEPD 
enfasizza r-riskji għad-drittijiet fundamentali ta’ swieq ikkonċentrati.

Fil-kuntest tat-taħdita tal-Istat tal-Unjoni tal-2018, il-Kummissjoni ppreżentat pakkett ta’ sigurtà li jiffoka 
fuq elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti. Dan il-pakkett huwa magħmul minn Komunikazzjoni, dokument 
ta’ Gwida dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni fil-kuntest elettorali, Rakkoman
dazzjoni u proposta għal Regolament fir-rigward ta’ proċedura ta’ verifika marbuta ma’ ksur ta’ regoli dwar 
il-protezzjoni ta’ data personali fil-kuntest ta’ elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-KEPD jirrikonoxxi 
r-referenza magħmula għar-rwol ta’ pjattaformi tal-midja soċjali u dwar kif din l-inizjattiva għandha tkun 
koerenti mal-Kodiċi ta’ Prattika dwar diżinformazzjoni online. Fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewro
pew li ġejjin f’Mejju tas-sena d-dieħla, u l-għadd ta’ elezzjonijiet nazzjonali oħrajn skedati għall-2019, 
il-KEPD jirrikonoxxi wkoll ir-rakkomandazzjonijiet għall-istabbiliment ta’ netwerks ta’ elezzjoni nazzjonali 
u netwerk Ewropej ta’ koordinazzjoni. Hu jieħu din l-opportunità sabiex juri d-disponibbiltà tiegħu li jip
parteċipa f’dan in-netwerk Ewropew. Dan jikkumplimenta azzjoni tal-KEPD f’dan il-qasam, b’mod partiko
lari l-workshop li jorganizza fi Frar tas-sena ta’ wara. Il-KEPD jirrikonoxxi wkoll ir-rakkomandazzjoni lill-
Istati Membri sabiex iwettqu valutazzjoni komprensiva tar-riskji assoċjati mal-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew bil-ħsieb li jkunu identifikati inċidenti ċibernetiċi potenzjali li jistgħu jaffettwaw l-integrità 
tal-proċess elettorali u jenfasizza l-urġenza ta’ din il-kwistjoni.

B’mod ġenerali, il-KEPD jikkunsidra li, għal aktar ċarezza, setgħet ġiet inkluża referenza għall-ipproċessar 
ta’ data personali mill-Parlament Ewropew, l-Awtorità għall-partijiet politiċi Ewropej u fondazzjonijiet 
poliċi Ewropej u l-Kumitat ta’ persuni indipendenti, bħala li huwa fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar 
il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, entitajiet, 
uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data u li jħassar ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (1) (qabel, ir-Regolament 45/2001). Barra minn hekk 
u aktar speċifikament, il-KEPD jagħmel għadd ta’ rakkomandazzjonijiet b’rabta mar-Regolament propost, 
fosthom dawk li jiċċarraw il-kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri u l-għanijiet kumplimentari ta’ tali sanzjoni
jiet, inkluż id-deċiżjonijiet tal-KEPD li jsibu ksur tar-Regolament (UE) 2018/1725 u referenza għall-qafas 
legali dwar il-protezzjoni tad-data attwali għal kooperazzjoni bejn awtoritajiet superviżorji tal-protezzjoni 
tad-data nazzjonali u l-KEPD kif ukoll sabiex tkun żgurata l-kunfidenzjalità tal-iskambju ta’ informazzjoni 
fil-kuntest tal-kooperazzjoni bejn awtoritajiet superviżorji tal-protezzjoni tad-data u l-Kumitat ta’ persuni 
indipendenti.

1. Introduzzjoni u sfond

1. Fil-kuntest tat-taħdita tal-Istat tal-Unjoni tal-2018, il-Kummissjoni fit-12 ta’ Settembru 2018 ippreżentat pakkett ta’ 
sigurtà li jiffoka fuq elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti. Dan huwa magħmul minn proposta leġiżlattiva flimkien 
ma’ 3 miżuri mhux leġiżlattivi:

— Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 1141/2014 dwar proċedura ta’ verifika marbuta ma’ ksur ta’ regoli dwar il-protezzjoni ta’ data personali 
fil-kuntest ta’ elezzjonijet tal-Parlament Ewropew (COM (2018) 636 final/2) (minn hawn ’il quddiem “Regolament 
propost”);

(1) ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39.
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— Komunikazzjoni dwar l-Iżgurar ta’ elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti (COM (2018) 637 final) (minn hawn ’il 
quddiem “Komunikazzjoni”);

— Rakkomandazzjoni dwar netwerks ta’ kooperazzjoni tal-elezzjoni, trasparenza online u protezzjoni kontra inċi
denti ta’ ċibersigurtà u l-ġlieda kontra kampanji ta’ diżinformazzjoni fil-kuntest ta’ elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew (C (2018) 5949 final) (minn hawn ’il quddiem “Rakkomandazzjoni”) u

— Gwida dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-protezzjoni tad-data tal-Unjoni fil-kuntest elettorali (COM (2018) 638 
final) (minn hawn ’il quddiem “Gwida”).

2. Dan il-pakkett ġie adottat bil-ħsieb li jiżgura elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ġusti u ħielsa li se jsiru f’Mejju 
2019, bil-kunsiderazzjoni tal-isfidi ġodda ppreżentati minn komunikazzjoni online u revelazzjonijiet riċenti bħall-
każ “Facebook/Cambridge Analytica” (2). Dan huwa ppreżentat flimkien ma’ proposta għal Regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika 
u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni (COM(2018) 630 
final) (3).

3. Huwa kumplimentari mal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-26 ta’ April 2018 “Nindirizza id-diżinformazzjoni 
online: Approċċ Ewropew” (COM/2018/236 final), li tfittex li tippromwovi ambjent online aktar trasparenti, affi
dabbli u responsabbli. Wieħed mir-riżultati tanġibbli ewlenin tiegħu, il-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni 
awtoregolatorju, kien ippubblikat fis-26 ta’ Settembru 2018. Il-Kummissjoni ppubblikat ukoll l-opinjoni 
tas-Sounding board tal-forum b’diversi partijiet ikkonċernati dwar il-Kodiċi ta’ Prattika (4). L-azzjonijiet previsti f’din 
il-Komunikazzjoni, inkluż dan il-Kodiċi ta’ Prattika, jikkumplimentaw ix-xogħol kurrenti tas-SEAE. Wara l-konkluż
jonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-28 ta’ Ġunju 2018 (5), il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà se jippreżentaw f’kooperazzjoni ma’ Stati Membri pjan ta’ azzjoni rivedut 
sabiex jiġġieldu d-diżinformazzjoni, sal-aħħar tas-sena (6).

4. Ir-Regolament propost “jimmira li jippermetti sanzjonijiet finanzjarji fuq partiti jew fondazzjonijiet politiċi Ewropej li jużaw 
ksur tar-regoli tal-protezzjoni tad-data sabiex deliberament jinfluwenzaw jew jattentaw li jinfluwenzaw ir-riżultat ta’ elezzjoni
jiet tal-Parlament Ewropew” (7). Flimkien ma’ penali finanzjarji li jistgħu jkunu imposti fuq partiti jew fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej, ta’ 5 % tal-baġit annwali tagħhom (8), raġuni ġdida se “tiżdied mal-lista ta’ ksur li tipprevjeni partit jew 
fondazzjoni politika Ewropea milli tapplika għal finanzjament mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea fis-sena meta tkun ġiet 
imposta s-sanzjoni” (9). Fir-Rakkomandazzjoni tagħha, il-Kummissjoni tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet superviżorji 
tal-protezzjoni tad-data nazzjonali stabbiliti skont ir-Regolament tal-Protezzjoni tad-Data Ġenerali (minn hawn ’il 
quddiem “GDPR”) sabiex jinformaw immedjatament u b’mod proattiv lill-Awtorità tal-partiti politiċi Ewropej 
u fondazzjonijiet politiċi Ewropej (minn hawn ’il quddiem l-“Awtorità”) (10) bid-deċiżjonijiet tagħha li jsibu ksur ta’ 
regoli tal-protezzjoni tad-data, fejn il-ksur huwa marbut ma’ attivitajiet politiċi minn partit jew fondazzjoni politika 
Ewropea “bil-ħsieb li jinfluwenzaw elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew” (11). Il-Kummissjoni tirrakkomanda wkoll, għal 
każijiet li jinvolvu partiti jew fondazzjonijiet politiċi fil-livell nazzjonali u reġjonali, lill-Istati Membri sabiex “jappli
kaw sanzjonijiet xierqa” (12).

5. Barra minn hekk, ir-Rakkomandazzjoni tinkoraġġixxi l-istabbiliment ta’ netwerk tal-elezzjoni nazzjonali f’kull 
Stat Membru kif ukoll netwerk ta’ koordinazzjoni Ewropew fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew (13).

(2) Komunikazzjoni, p. 2.
(3) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_mt.htm
(4) Il-Kodiċi  u  l-Anness  tiegħu  kif  ukoll  l-opinjoni  tas-Sounding  board  huma  disponibbli  minn:  https://ec.europa.eu/digital-single-

market/mt/news/code-practice-disinformation.
(5) Disponibbli minn: https://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-mt.pdf.
(6) Komunikazzjoni, p. 10.
(7) Memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta għal Regolament, p. 2.
(8) Ara  l-Artikolu  27(4)(a)  tar-Regolament  Nru 1141/2014 u  l-iskeda  informattiva  tal-Kummissjoni  dwar  elezzjonijiet  Ewropej  ħielsa 

u ġusti disponibbli minn: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_mt.pdf.
(9) Memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta għal Regolament, p. 6.

(10) Din l-Awtorità ġiet stabbilita skont ir-Regolament Nru 1141/2014 (Artikolu 6).
(11) Rakkomandazzjoni 6.  Barra minn hekk, fil-Komunikazzjoni tagħha, p.  7,  il-Kummissjoni “tistieden ukoll  lill-Istati  Membri  sabiex jip

promwovu, f’konformità mal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli, l-iskambju ta’ informazzjoni mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data naz
zjonali għall-awtoritajiet inkarigati mill-monitoraġġ tal-elezzjonijiet u l-attivitajiet tal-partiti politiċi u l-finanzjament fejn dan isegwi mid-deċiżjo
nijiet  tagħhom,  jew  fejn  hemm  raġunijiet  raġonevoli  għaliex  wieħed  jemmen  li  ksur  huwa  marbut  ma’  attivitajiet  politiċi  minn  partiti  jew 
fondazzjonijiet politiċi nazzjonali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew”. Enfasi miżjuda.

(12) Rakkomandazzjoni 11.
(13) Rakkomandazzjonijiet 1 sa 5 inklużi.
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Dan tal-aħħar isegwi l-ewwel skambju organizzat mill-Kummissjoni bejn pajjiżi tal-UE dwar l-aqwa prattiki eletto
rali f’April 2018. Dan se jkun magħmul minn punti ta’ kuntatt nazzjonali u għandu jiltaqa’ f’Jannar u April 
2019 (14). Huwa ppjanat bħala proċess ta’ twissija Ewropew f’ħin reali u bħala forum għall-iskambju ta’ informaz
zjoni. In-netwerks nazzjonali se jimmiraw, inter alia, li jiskambjaw informazzjoni dwar kwistjonijiet li kapaċi jaffett
waw l-elezzjonijiet Ewropej, bejn awtoritajiet nazzjonali b’kompetenza fi kwistjonijiet elettorali u ċ-ċibersigurtà kif 
ukoll awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data nazzjonali u awtoritajiet jew entitajiet regolatorji awdjoviżivi nazzjonali. 
Huwa rakkomandat li dawn in-netwerks nazzjonali jikkonsultaw u jikkooperaw mal-awtoritajiet ta’ infurzar tal-liġi 
nazzjonali rilevanti skont il-liġi nazzjonali (15) u li fejn huwa xieraq, kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta’ infurzar 
tal-liġi nazzjonali fil-livell Ewropew tista’ tkun iffaċilitata mill-Europol. Skont il-Kummissjoni, “b’hekk ikunu jistgħu 
jidentifikaw malajr theddid potenzjali għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u jeżegwixxu malajr ir-regoli eżistenti, inkluż 
sanzjonijiet finanzjarji disponibbli, bħar-rimborż tal-kontribuzzjoni pubblika” (16).

6. Fl-aħħar il-Kummissjoni tippreżenta għadd ta’ rakkomandazzjonijiet (17) sabiex jiffaċilitaw it-trasparenza fir-reklamar 
politiku qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u jinkoraġġixxu lill-Istati Membri sabiex jieħdu miżuri xierqa 
fil-qasam taċ-ċibersigurtà tal-proċess elettorali tal-Parlament Ewropew u sabiex ikunu involuti f’attivitajiet ta’ sensibi
lizzazzjoni ma’ partijiet terzi, inklużi pjattaformi online u fornituri tat-teknoloġija tal-informatika, għal trasparenza 
u bini tal-fiduċja aħjar fil-proċess elettorali.

7. Il-Gwida tenfasizza l-qafas ta’ protezzjoni tad-data tal-Unjoni eżistenti u l-applikazzjoni tiegħu fil-kuntest elettorali. 
Skont il-Kummissjoni, minħabba li hija l-ewwel darba li l-GDPR se jkun applikat fil-kuntest elettorali Ewropew, 
huwa importanti għall-atturi involuti kollha fil-proċessi tal-elezzjoni sabiex jifhmu b’mod ċar kif l-aħjar japplikaw 
dawn ir-regoli. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data nazzjonali “iridu jużaw is-setgħat 
imsaħħa kollha tagħhom biex jindirizzaw ksur possibbli” (18).

8. Fit-18 ta’ Ottubru 2018, il-Kunsill Ewropew talab għal miżuri sabiex “jiġu protetti s-sistemi demokratiċi tal-Unjoni 
u tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni, anke fil-kuntest tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss, b’rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali. 
F’dan ir-rigward, il-miżuri proposti mill-Kummissjoni dwar in-netwerks ta’ kooperazzjoni għall-elezzjonijiet, it-trasparenza 
online, il-protezzjoni kontra inċidenti relatati maċ-ċibersigurtà, il-manipulazzjoni illegali tad-data u l-ġlieda kontra kampanji 
ta’ diżinformazzjoni u l-issikkar tar-regoli dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej jistħoqqilhom li jiġu eżaminati 
malajr u li jingħataw segwitu operazzjonali mill-awtoritajiet kompetenti (19)”.

9. Fil-25 ta’ Ottubru 2018, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tfakkar “fil-miżuri proposti mill-Kummissjoni 
Ewropea biex tiżgura elezzjonijiet Ewropej ħielsa u ġusti, b’mod partikolari l-emenda leġiżlattiva maħsuba biex tissikka r-regoli 
dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej, bil-previżjoni tal-possibbilià li timponi sanzjonijiet finanzjarji għall-ksur 
tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data bil-għan li dak li jkun intenzjonalment jinfluwenza l-eżitu tal-elezzjonijiet Ewropej” u li 
“l-ipproċessar ta’ data personali mill-partiti politiċi fl-UE huwa soġġett għall-GDPR, u li l-ksur tal-prinċipji, id-drittijiet 
u l-obbligi koperti minn din il-liġi jirriżultaw f’multi u sanzjonijiet addizzjonali”. Ir-riżoluzzjoni tikkunsidra li “l-indħil 
elettorali huwa riskju enormi għad-demokrazija, li l-indirizzar tiegħu jirrikjedi sforz konġunt li jinvolvi lill-fornituri tas-servizzi, 
lir-regolaturi, kif ukoll lil atturi u partiti politiċi” u tilqa’ dan il-pakkett tal-Kummissjoni (20). Fit-3 ta’ Diċembru 2018, 
il-Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu 
dwar ir-Regolament propost (21). Fis-6 ta’ Diċembru 2018, il-Kumitat dwar l-Affarijiet Kostituzzjonali adotta 
r-rapport tiegħu dwar ir-Regolament propost (22).

(14) Komunikazzjoni,  p.  7  u  l-iskeda  informattiva  tal-Kummissjoni  dwar  elezzjonijiet  Ewropej  ħielsa  u  ġusti  disponibbli  minn: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-free-fair-elections_mt.pdf.

(15) Komunikazzjoni, nota f’qiegħ il-paġna 20: “dan jikkonċerna b’mod partikolari każijiet fejn il-proċess elettorali jisfa fil-mira ta’ ħsieb malizzjuż, 
inkluż inċidenti bbażati fuq attakki kontra s-sistemi ta’ informazzjoni. Skont iċ-ċirkostanzi, jistgħu jkunu xierqa investigazzjonijiet kriminali li jist
għu jwasslu għal pieni kriminali. Kif innotat hawn fuq, id-definizzjonijiet ta’ reati u l-livelli massimi minimi tal-pieni għal attakki kontra sistema 
ta’ informazzjoni ġew armonizzati bid-Direttiva 2013/40/UE”.

(16) Komunikazzjoni, p. 7.
(17) Rakkomandazzjonijiet 7 sa 10 inklużi u 12 sa 19 inklużi.
(18) Komunikazzjoni, p. 8, punt 3 “L-applikazzjoni tar-regoli tal-protezzjoni tad-data fil-proċess elettorali”.
(19) Konklużjonijiet disponibbli fuq: https://www.consilium.europa.eu/media/36775/18-euco-final-conclusions-mt.pdf.
(20) Ara punti 10 sa 12 tar-Riżoluzzjoni dwar l-użu tad-data tal-utenti ta’ Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protez

zjoni  tad-data  P8_TA-PROV(2018)0433  (2018/2855(RSP)),  disponibbli  minn:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0433+0+DOC+PDF+V0//MT, enfasi miżjuda.

(21) Disponibbli minn:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-630.530&format=PDF&language=MT&secondRef=02

(22) Disponibbli minn:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0435+0+DOC+PDF+V0//MT
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10. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (minn hawn ’il quddiem “KEPD”) jilqa’ l-konsultazzjoni informali 
mill-Kummissjoni dwar ir-Regolament propost, ir-Rakkomandazzjoni u l-Gwida qabel l-adozzjoni tagħhom u l-fatt 
li parti mill-kummenti informali tiegħu ġew ikkunsidrati. Hu jenfasizza madankollu li minħabba ż-żmien qasir, 
dawn kienu kummenti preliminari. Għalhekk hu jagħmel il-kummenti formali li ġejjin. F’dan ir-rigward hu jixtieq 
ifakkar li, meta tkun adottata proposta leġiżlattiva relatata mal-protezzjoni tad-drittijiet u libertajiet tal-individwi 
fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali, bħalma huwa l-każ hawnhekk, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
lill-KEPD.

3. Konklużjoni

36. Il-KEPD jirrikonoxxi l-komunikazzjoni politika bħala essenzjali għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, forzi politiċi 
u kandidati fil-ħajja demokratika u għad-dritt fundamentali għal-libertà tal-espressjoni, u li dawn id-drittijiet u liber
tajiet huma interdipendenti mad-dritt taħt l-Artikolu 7 tal-Karta għar-rispett tal-ħajja privata u tal-familja, id-dar 
u l-komunikazzjonijiet, u d-dritt taħt l-Artikolu 8 tal-Karta għall-protezzjoni tad-data personali.

37. Hu jirrikonoxxi r-referenza magħmula, b’mod partikolari fil-Komunikazzjoni u l-Gwida, għar-rwol ta’ pjattaformi 
tal-midja soċjali u għal kif din l-inizjattiva se tkun koerenti mal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-diżinformazzjoni online.

38. Fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin f’Mejju tas-sena d-dieħla, u l-għadd ta’ elezzjonijiet nazzjo
nali oħrajn skedati għall-2019, il-KEPD jirrikonoxxi wkoll ir-rakkomandazzjonijiet għall-istabbiliment ta’ netwerks 
ta’ elezzjoni nazzjonali u netwerk Ewropej ta’ koordinazzjoni. Hu jieħu din l-opportunità sabiex juri d-disponibbiltà 
tiegħu li jipparteċipa f’dan in-netwerk Ewropew. Dan jikkumplimenta azzjoni tal-KEPD f’dan il-qasam, b’mod parti
kolari l-workshop li jorganizza fi Frar tas-sena ta’ wara.

39. Il-KEPD jirrikonoxxi wkoll ir-rakkomandazzjoni lill-Istati Membri sabiex iwettqu valutazzjoni komprensiva tar-riskji 
assoċjati mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew bil-ħsieb li jkunu identifikati inċidenti ċibernetiċi potenzjali li jist
għu jaffettwaw l-integrità tal-proċess elettorali u jenfasizza l-urġenza ta’ din il-kwistjoni.

40. B’mod ġenerali, il-KEPD jikkunsidra li, għal aktar ċarezza, setgħet ġiet inkluża referenza għall-ipproċessar ta’ data 
personali mill-Parlament Ewropew, l-Awtorità u l-Kumitat, bħala li huwa fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjoni
jiet, entitajiet, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data (qabel, ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001).

41. Barra minn hekk u aktar speċifikament, il-KEPD jagħmel għadd ta’ rakkomandazzjonijiet b’rabta mar-Regolament 
propost, fosthom:

— jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri u l-għanijiet kumplimentari ta’ tali sanzjonijiet;

— l-inklużjoni tad-deċiżjonijiet tal-KEPD li jsibu ksur tar-Regolament (UE) 2018/1725;

— l-inklużjoni ta’ referenza għall-qafas legali tal-protezzjoni tad-data attwali għall-kooperazzjoni bejn awtoritajiet 
superviżorji tad-data nazzjonali u l-KEPD; u

— l-iżgurar tal-kunfidenzjalità tal-iskambju tal-informazzjoni fil-kuntest tal-kooperazzjoni bejn awtoritajiet supervi
żorji tal-protezzjoni tad-data u l-Kumitat ta’ persuni indipendenti.

Brussell, it-18 ta’ Diċembru 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
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