
122. L-Onor. Joseph Cassar, l-Onor. Paula Mifsud Bonnici u l-Onor. Claudette Buttigieg, 

jipproponu:  

 

Billi l-Avviż Legali 76 tal-2014 li jdaħħal fis-seħħ ir-Regolamenti tal-2014 għat-Trasferiment 

ta' Data ta' Persuni li jattendu Istituzzjonijiet Edukattivi, liema Avviż Legali kien imqiegħed 

fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati nhar l-10 ta' Marzu 2014; 

 

Billi bis-saħħa tal-istess Avviż Legali l-Ministru responsabbli għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 

qed jingħata poteri diretti u wiesgħa ħafna biex jikseb data li l-Ministru jista' jeħtieg dwar l-

istudenti li jkunu qed jattendu f’istituzzjonijiet edukattivi kollha li jibdew minn faċilitajiet tat-

tfal ta' matul il-jum u jibqgħu sejrin sa istituzzjonijiet li joffru edukazzjoni terzjarja kif ukoll 

istituzzjonijiet li joffru taħriġ formali u mhux formali; 

 

Billi d-data li tista' tintalab mill-Ministru direttament tista' tinkludi wkoll, u mhux biss, data 

dwar l-età, is-sess, il-kapaċità, grad ta' edukazzjoni u data oħra u dan kif jidher neċessarju lill-

Ministru għal raġunijiet ta' riċerka u sabiex l-individwu li għalih tirreferi d-data jkun jista' 

jingħata parir sewwa fuq prospetti ta' impieg u biex jitħejjew pjanijiet ta' taħriġ skont il-Kap 

343 tal-Liġijiet ta' Malta; 

 

Billi d-data li tista' tingħata lill-Ministru bis-saħħa ta' dan l-istess Avviż Legali għandha 

tinkludi n-numru ta' dokument ta' identifikazzjoni legalment validu; 

 

Billi bis-saħħa tal-istess Avviż Legali l-Ministru responsabbli għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 

qed jingħata poteri diretti u wiesgħa ħafna biex jikseb mill-Korporazzjoni ta' Xogħol u Taħriġ 

kull data, inkluż in-numru tal-karta tal-identità, fuq il-persuni elenkati fir-Reġistru ta' nies li 

qegħdin ifittxu x-xogħol kif stabbilit f’Artikolu 11 tal-Kap. 343 kif ukoll kull tagħrif ieħor li l-

istess Korporazzjoni jista' jkollha dwar kull persuna oħra; 

 

Billi għalkemm Artikolu 54 tal-Kap. 343 jagħti l-fakultà lill-Ministru responsabbli għax-

xogħol biex jagħmel regolamenti b'mod ġenerali sabiex jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet tal-

Kap. 343 u għat-twettiq tagħhom dan ma jistax jitqies li permezz tal-istess Artikolu 54 il-

Ministru jista’ joħloq poteri ġodda u personali lejh; 

 

Billi bis-saħħa ta' Artikolu 27 tal-Kap. 343 tal-Liġijiet ta' Malta l-Korporazzjoni ta' Xogħol u 

Taħriġ diġà għandha poteri biex tikseb informazzjoni mill-iskejjel dwar skulari li joħorġu mill-

iskola jew li, waqt li jkunu għadhom l-iskola, jilħqu xi età partikolari u, bis-saħħa ta' subartikolu 

(2) tali informazzjoni għandha tintuża biex il-Korporazzjoni tkun tista' tagħti parir sewwa fuq 

prospetti ta' impieg u biex jitħejjew pjanijiet ta' taħriġ; 

 

Billi Regolament 4 tal-Avviż Legali 76 tal-2014, qiegħed effettivament (i) ipoġġi poteri vasti 

f’idejn il-Ministru meta skont Artikolu 27 tal-Kap. 343 dawn il-poteri jinsabu (għalkemm 

b'mod limitat) f’idejn il-Korporazzjoni; (ii) iwessgħu l-iskop ta' proċessar mhux biss biex ikun 

jista' jingħata parir fuq impjieg u taħriġ iżda wkoll għal "riċerka"; u (iii) iwessa' b'mod kbir 

ħafna li l-informazzjoni mhux biss tista' tinġieb minn skulari li joħorġu mill-iskola jew li jilħqu 

età partikolari iżda għal kull student miċ-childcare 'l fuq; 

 

Billi l-Avviż Legali 76 tal-2014 ma jispeċifikax xi jfisser it-terminu "riċerka" li jista' jagħmel 

direttament u personalment il-Ministru u x'inhu n-ness leġittimu li tali "riċerka" teħtieġ in-

numru tal-karta tal-identità tal-istudenti; 

 



Billi d-data li tista' tinkiseb bis-saħħa tal-Avviż Legali 76 tal-2014 indubbjament se tinkludi 

data personali kif definita fil-Kap. 440 tal-Liġijiet ta' Malta u saħansitra tista' tinkludi data 

personali sensittiva speċjalment, iżda mhux biss, f'każi ta' student bi bżonnijiet speċjali; 

 

Billi Artikolu 8 tal-Kap. 440 jipprovdi li data personali proċessata għal skopijiet ta' statistika 

(i) għandha tkun proċessata biss meta jkun hemm is-salvagwardji kollha neċessarji, (ii) ma 

tkunx proċessata għal perjodu itwal minn dak neċessarju u (iii) ma tintużax għat-teħid ta' xi 

deċiżjoni li tkun tirrigwarda lil suġġett ta' data; 

 

Billi jidher illi wieħed mill-għanijiet għaliex il-Ministru qed jingħata l-fakultà li jiġbor mhux 

biss data iżda wkoll in-numru tal-ID Card jista' jwassal għal ħolqien ta' "Student Profiles" li 

jkunu jinkludu dettalji sensittivi ħafna fuq kull student iżda l-istess Avviż Legali ma jsemmi 

xejn kif tali "Student Profiles" ħa jkunu amministrati jew proċessati; 

 

Billi data dwar studenti li jattendu f’istituzzjonijiet edukattivi hija data ta' natura importanti 

ħafna u li kull proċessar ta' tali data għandha ssir mhux biss skont kif provdut fil-Kap. 440 tal-

Liġijiet ta' Malta u b'rispett sħiħ lejn id-dritt fundamentali tal-privatezza tal-individwi iżda bl-

introduzzjoni ta' mekkaniżmi u salvagwardji kollha adegwati, sikuri u b'saħħithom li għandom 

jassiguraw dawn id-drittijiet fundamentali; 

 

Billi, kif ippublikat, l-Avviż Legali 76 tal-2014, mhux biss mhux qiegħed idaħħal dawn il-

mekkaniżmi u salvagwardji kollha adegwati, sikuri u b'saħħithom ta' kif għandu jsir dan il-

proċessar ta' data personali iżda jidher li jista' jmur kontra dawn l-istess drittijiet ta' privatezza 

kif sanċiti fil-Kap. 440 u li tista' għalhekk twassal għal abbużi serji; 

 

Billi l-proċessar ta' data ta' persuni li jattendu istituzzjonijiet pubbliċi, minħabba l-utilità tagħha 

għal stħarriġ u riċerka, (u speċjalment minħabba l-potenzjal li jkunu kreati "Student Profiles") 

m'għandiex tkun regolata permezz ta' Avviż Legali taħt il-Kap. 343 u fdata f’idejn il-Ministru 

iżda għandha tkun regolata serjament permezz ta' Liġi sussidjarja studjata u speċifika maħruġa 

taħt il-Kap. 440; 

 

Billi, fi kwalunkwe każ, poteri biex tinkiseb data dwar studenti li jattendu f’istituzzjonijiet 

edukattivi m'għandhomx jingħataw direttament lill-Ministru iżda lill-awtoritajiet konċernati 

fosthom il-Korporazzjoni ta' Xogħol u Taħriġ kif ukoll l-awtoritajiet edukattivi fosthom il-

Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Għola; 

 

Għaldaqstant, fid-dawl ta' dan kollu, il-Kamra tar-Rappreżentanti tirriżolvi li tħassar, tirrevoka 

u tannulla l-Avviż Legali 76 tal-2014 li jdaħħal fis-seħħ ir-Regolamenti tal-2014 għat-

Trasferiment ta' Data ta' Persuni li jattendu Istituzzjonijiet Edukattivi. 

 

 

07.04.2014 

 

 

Il-mozzjoni m’għaddietx fis-Seduta 141 tat-Tnejn, 14 ta’ April 2014. 

 

 


