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● Fuq livell interistituzzjonali, il-Kontrollur
Ewropew jikkopera ma’ l-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data.
● Il-Kontrollur Ewropew jikkopera wkoll malkorpi ta’ kontroll tal-protezzjoni tad-data stabbiliti taħt il-koperazzjoni tal-pulizija u l-ġudizzjarja fl-Unjoni Ewropea (Europol, Schengen,
Eurojust, eċċ.)

Il-Kontrollur Ewropew jagħmel monitoraġġ ta’
l-ipproċessar ta’ data mwettaq mill-unità ċentrali
tas-sistema ta’ l-Eurodac.

Għal aktar informazzjoni
www.edps.eu.int

Peter Hustinx ilu President ta’ l-awtorità Olandiża
għall-protezzjoni tad-data nazzjonali (College bescherming persoonsgegevens) mill-1 ta’ Lulju 1991.
Mill-1996 sa l-2000, ippresieda l-Grupp ta’ Ħidma
ta’ l-Artikolu 29, il-korp li fi ħdanu l-awtoritajiet
nazzjonali tal-protezzjoni tad-data jikkoperaw fuq
l-implimentazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.
Joaquín Bayo Delgado, li ilu mħallef mill-1989, ġie
elett dekan ta’ l-imħallfin tal-belt ta’ Barċellona fl1997 u ġie elett mill-ġdid fl-2001. Huwa ilu membru tal-Kumitat dwar it-Teknoloġiji ta’ l-Informazzjoni tal-Kunsill Spanjol tal-Ġudikatura.

Il-Kontrollur Ewropew
għall-Protezzjoni tad-Data
QT-64-05-313-MT-D

Awtorità ta’ monitoraġġ tal-Eurodac

Bid-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill
tat-22 ta’ Diċembru 2003, Peter Hustinx ġie maħtur
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u
Joaquín Bayo Delgado Assistent Kontrollur għal
perijodu ta’ ħames snin.

Peter Hustinx
Kontrollur Ewropew
għall-Protezzjoni tad-Data
(EDPS)

Peter Hustinx u Joaquín Bayo Delgado huma sostnuti minn tim multidixxiplinari ta’ xi 20 persuna.

Il-Kontrollur Ewropew
għall-Protezzjoni tad-Data
UFFIĊĊJI:
Rue Montoyer 63, is-6 sular
B - 1047 Bruxelles

Joaquín Bayo Delgado
Assistent Kontrollur

INDIRIZZ POSTALI:
Rue Wiertz 60, MO 63
B - 1047 Bruxelles
E-MAIL: edps@edps.eu.int
TELEFON: (32-2) 283 19 00
FAX: (32-2) 283 19 50

Numru dejjem jikber ta’ l-attivitajiet
ta’ l-Unjoni Ewropea jiddependi fuq l-użu
legali ta’ data personali. Il-protezzjoni
tad-data hija għalhekk ħtieġa importanti
għas-suċċess tagħhom.
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IL-PROTEZZJONI
TA’ DATA PERSONALI
“Protezzjoni ta’ data personali” hija ġeneralment
mifhuma li tfisser il-protezzjoni tal-libertajiet u ddrittijiet fundamentali ta’ persuni fiżiċi, u b’mod
partikolari d-dritt tagħhom għall-privatezza fir-rispett ta’ l-ipproċessar ta’ data personali.
Il-protezzjoni ta’ data personali fl-Unjoni Ewropea hija miġbura:
— fl-Artikolu 6 tat-Trattat UE
— fl-Artikolu 286 tat-Trattat KE
— fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-UE
— fid-Direttiva 95/46/KE
— fid-Direttiva 2002/58/KE
Dawn il-prinċipji ġew speċifikati għall-istituzzjonijiet u l-korpi ta’ l-Unjoni Ewropea fir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

IL-KONTROLLUR EWROPEW
GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA

Il-Kompiti tal-Kontrollur Ewropew
Monitoraġġ

Stabbiliment ta’ awtorità
Ewropea ta’ kontroll
● L-Artikolu 286 tat-Trattat KE jipprovdi
għall-istabbiliment ta’ korp indipendenti ta’ sorveljanza responsabbli għall-monitoraġġ ta’
l-applikazzjoni ta’ atti Komunitarji relatati malprotezzjoni ta’ data personali fl-istituzzjonijiet
u l-korpi tal-Komunità.

● Il-monitoraġġ ta’ l-ipproċessar ta’ data fl-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej f’koperazzjoni
ma’ l-Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data preżenti
f’kull istituzzjoni jew korp tal-Komunità. F’dan
il-kuntest, il-Kontrollur Ewropew jisma’ u jinvestiga lmenti u jmexxi inkjesti fuq l-inizjattiva
tiegħu jew abbażi ta’ lment. Hu jadotta l-miżuri
neċessarji u jinforma lis-suġġetti tad-data dwar
ir-riżultat tax-xogħol tiegħu.

● Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw irRegolament Nru. 45/2001 dwar il-protezzjoni
ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ tali data.

● L-amministrazzjoni ta’ notifiki minn Uffiċjali
tal-Protezzjoni tad-Data ta’ każijiet li probabbilment jippreżentaw riskji partikolari. IlKontrollur Ewropew iwettaq verifika minn
qabel ta’ l-ipproċessar tad-data in kwistjoni.

● Ir-Regolament jistabbilixxi awtorità indipendenti ta’ kontroll, il-Kontrollur Ewropew, responsabbli għall-monitoraġġ ta’ l-ipproċessar ta’
data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi talKomunità.
● Minbarra dan, kull istituzzjoni għandha Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data li jikkopera malKontrollur Ewropew u jinfurmah b’mod partikolari dwar operazzjonijiet ta’ pproċessar li
jinvolvu data sensittiva, bħal data relatata massaħħa.
● Ir-regolamenti u l-kondizzjonijiet ġenerali li jirregolaw ix-xogħol tal-Kontrollur Ewropew huma
stabbiliti fid-Deċiżjoni Nru. 1247/2002/KE ta’
l-1 ta’ Lulju 2002.

Parir
● Il-Kontrollur Ewropew huwa responsabbli
biex jagħti parir lill-istituzzjonijiet u l-korpi
kollha tal-Komunità, fuq l-inizjattiva tiegħu
jew bħala risposta għal konsultazzjoni, fuq ilkwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-ipproċessar ta’ data personali.
● Il-Kontrollur Ewropew huwa konsultat millKummissjoni għall-adozzjoni ta’ proposti
leġislattivi dwar il-protezzjoni ta’ data personali. Huwa infurmat ukoll mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità dwar miżuri amministrattivi li jinvolvu l-ipproċessar ta’ data
personali.
Koperazzjoni
● Il-Kontrollur Ewropew huwa membru talGrupp ta’ Ħidma ta’ l-Artikolu 29, stabbilit
mid-Direttiva 95/46/KE u li jiġbor l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data nazzjonali.

