
 

AD\1128136MT.docx  PE606.009v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
 

2017/2068(INI) 

13.6.2017 

POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' 
EMENDI 

tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità 

(2017/2068(INI)) 

Rapporteur: Anneleen Van Bossuyt 



 

PE606.009v02-00 2/10 AD\1128136MT.docx 

MT 

PA_Legam 

  



 

AD\1128136MT.docx 3/10 PE606.009v02-00 

 MT 

EMENDI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet 

Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-

emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Aa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Aa. billi l-bini tal-kunfidenza u l-

fiduċja fid-dinja online huwa kruċjali 

għall-ħolqien u s-suċċess tas-Suq Uniku 

Diġitali; 

 

Emenda  2 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ab (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Ab. billi qafas legali effettiv għall-

protezzjoni tad-data se jippermetti lill-

konsumaturi u lin-negozji jibbenefikaw 

bis-sħiħ mill-benefiċċji tas-Suq Uniku 

Diġitali u fl-istess ħin se jindirizza ċ-

ċiberkriminalità; 

 

Emenda  3 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi l-interkonnessjoni 

kontinwament tikber tan-nies, tal-postijiet 

u tal-oġġetti tagħmel l-apparat tal-Internet 

tal-Oġġetti (IoT) mira ideali għaċ-

ċiberkriminalità; 

I. billi l-interkonnessjoni 

kontinwament tikber tan-nies, tal-postijiet 

u tal-oġġetti toħloq riskju akbar ta' 

ċiberkriminalità peress li l-apparati tal-

Internet tal-Oġġetti (IoT) ħafna drabi ma 

jkunux protetti tajjeb daqs l-apparati 

tradizzjonali konnessi mal-internet u 

b'hekk huma mira ideali għaċ-

ċiberkriminalità; 
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Emenda  4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7a. Jissottolinja li ċ-ċiberkriminalità 

ddgħajjef serjament il-funzjonament tas-

Suq Uniku Diġitali peress li tnaqqas il-

fiduċja fil-fornituri ta' servizz diġitali, 

timmina t-tranżazzjonijiet transfruntiera u 

tagħmel ħsara kbira lill-interessi tal-

konsumaturi tas-servizzi diġitali; 

 

Emenda  5 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-

iskambji tal-informazzjoni dwar l-isfidi li 

jiffaċċjaw fil-ġlieda kontra ċ-

ċiberkriminalità, kif ukoll dwar is-

soluzzjonijiet biex dawn jiġu indirizzati; 

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu l-

iskambji tal-informazzjoni dwar l-isfidi li 

jiffaċċjaw fil-ġlieda kontra ċ-

ċiberkriminalità, kif ukoll dwar is-

soluzzjonijiet biex dawn jiġu indirizzati; 

jistieden, f'dan ir-rigward, lill-

Kummissjoni biex tippromwovi 

kooperazzjoni effettiva u tiffaċilità l-

iskambju tal-informazzjoni bejn l-

awtoritajiet kompetenti bil-għan li jiġu 

antiċipati u ġestiti r-riskji potenzjali, kif 

previst mid-Direttiva NIS; 

 

Emenda  6 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jniedu kampanji ta'-

sensibilizzazzjoni biex jiżguraw li ċ-

ċittadini, b'mod partikolari t-tfal u utenti 

vulnerabbli oħra, u s-settur privat ikunu 

konxji mir-riskji maħluqa miċ-

ċiberkriminalità, u jippromwovu l-użu ta' 

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jniedu kampanji ta' 

sensibilizzazzjoni biex jiżguraw li ċ-

ċittadini, b'mod partikolari t-tfal, il-

minorenni u utenti vulnerabbli oħra, u s-

settur privat ikunu konxji mir-riskji 

maħluqa miċ-ċiberkriminalità, u 

jippromwovu l-użu ta' miżuri ta' sigurtà 
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miżuri ta' sigurtà bħall-kriptaġġ; bħall-kriptaġġ; 

 

Emenda  7 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Iqis il-kooperazzjoni msaħħa mal-

fornituri ta' servizz bħala fattur ewlieni 

għall-aċċellerazzjoni u s-simplifikazzjoni 

tal-assistenza legali reċiproka u tal-

proċeduri ta' rikonoxximent reċiproku; 

16. Iqis il-kooperazzjoni msaħħa bejn 

l-awtoritajiet kompetenti u l-fornituri ta' 

servizz bħala fattur ewlieni għall-

aċċellerazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-

assistenza legali reċiproka u tal-proċeduri 

ta' rikonoxximent reċiproku; 

  

Emenda  8 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 16a. Iqis li l-UE u l-awtoritajiet 

nazzjonali jenħtieġ li jkollhom is-setgħa 

jadottaw miżuri interim biex jipprevjenu 

r-riskju ta' ħsara serja u irreparabbli lill-

konsumaturi, b'mod partikolari s-

sospensjoni ta' sit web, domain jew sit, 

servizz jew kont diġitali simili, dment li d-

drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-

UE, ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data 

u d-dritt nazzjonali jiġu rrispettati; 

 

Emenda  9 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jemmen li l-innovazzjoni jenħtieġ 

li ma tiġix ostakolata minn burokrazija 

żejda għall-iżviluppaturi tas-softwer u 

għall-produtturi tal-ħardwer; jinkoraġġixxi 

lis-settur privat jimplimenta miżuri 

volontarji mmirati biex jagħtu spinta lill-

fiduċja fis-sigurtà tas-softwer u tal-

17. Jemmen li huwa fl-interessi tal-

iżviluppaturi ta' softwer innovattiv u tal-

produtturi tal-ħardwer li jinvestu 

f'soluzzjonijiet biex jipprevjenu ċ-

ċiberkriminalità; jinkoraġġixxi lis-settur 

privat, f'dan il-kuntest, jimplimenta miżuri 

volontarji, bħal standards immirati biex 
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apparat, bħat-tikketta ta' fiduċja tal-IoT; jagħtu spinta lill-fiduċja fis-sigurtà tas-

softwer u tal-apparati, bħat-tikketta ta' 

fiduċja tal-IoT, żviluppati abbażi tal-

leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE bħad-

Direttiva NIS; 

 

Emenda  10 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq 

miżuri leġiżlattivi li jistabbilixxu 

definizzjonijiet ċari u penali minimi għad-

disseminazzjoni ta' aħbarijiet foloz u 

inċitament online għall-mibegħda, l-

obbligi relatati tal-fornituri tas-servizz tal-

Internet u penali fil-każ ta' nuqqas ta' 

konformità; 

imħassar 

 

Emenda  11 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jistieden lill-Kummissjoni 

tinvestiga l-kamp ta' applikazzjoni legali 

għat-titjib fil-kontabilità tal-fornituri ta' 

servizz u għall-impożizzjoni ta' obbligu li 

jitwieġbu t-talbiet barranin għall-infurzar 

tal-liġi mill-UE; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni 

tinvestiga l-possibilitajiet differenti għat-

titjib fil-kontabilità tal-fornituri ta' servizz 

u tal-intermedjarji u l-kamp ta' 

applikazzjoni legali għall-impożizzjoni ta' 

obbligu li jitwieġbu t-talbiet barranin għall-

infurzar tal-liġi mill-UE,filwaqt li jitqies il-

prinċipju ta' proporzjonalità, sabiex jiġi 

evitat li jkunu introdotti miżuri li jistgħu 

jxekklu jew jagħmlu inqas attraenti l-

eżerċizzju tal-libertà ta' stabbiliment u l-

libertà li jiġu pprovduti servizzi; 

 

Emenda  12 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19a (ġdid) 



 

AD\1128136MT.docx 7/10 PE606.009v02-00 

 MT 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 19a. Jemmen li tinħtieġ gwida mill-

Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-

qafas ta' responsabbiltà intermedjarja 

sabiex il-pjattaformi online ikunu jistgħu 

jikkonformaw mar-responsabbiltajiet 

tagħhom u mar-regoli dwar ir-

responsabbiltà, biex titjieb iċ-ċertezza 

legali, u biex tiżdied il-fiduċja tal-utenti; 

jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi 

ulterjuri f'dan is-sens, u jfakkar li d-

Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku 

teżenta lill-intermedjarji mir-

responsabbiltà għall-kontenut biss meta 

dawn ikollhom rwol newtrali u passiv fir-

rigward tal-kontenut trażmess u/jew 

ospitat iżda tirrikjedi wkoll reazzjoni fil-

pront biex jitneħħa jew jitwaqqaf l-aċċess 

għall-kontenut meta intermedjarju jkollu 

għarfien reali ta' ksur jew attività jew 

informazzjoni illegali; 

 

Emenda  13 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Jistieden lill-Istati Membri 

jimponu l-istess obbligi ta' kriptaġġ fuq il-

fornituri ta' servizz online bħal dawk li 

japplikaw għall-fornituri ta' servizzi tat-

telekomunikazzjonijiet tradizzjonali; 

imħassar 

 

Emenda  14 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jissottolinja li l-kontenut online 

illegali jenħtieġ li jitneħħa 

immedjatament; jilqa', f'dan il-kuntest, il-

progess miksub dwar l-imblokkar u t-

tneħħija tal-kontenut illegali online, imma 

21. Jemmen li l-kwistjonijiet relatati 

mal-kontenut online illegali jridu jiġu 

indirizzati b'mod effiċjenti, inkluż billi jiġi 

restritt l-aċċess għall-kontenut online jew 

permezz ta' proċeduri ta' tneħħija; jilqa', 



 

PE606.009v02-00 8/10 AD\1128136MT.docx 

MT 

jenfasizza l-ħtieġa għal impenn aktar 

b'saħħtu min-naħa tal-fornituri tas-servizz 

ta' pjattaforma biex iwieġbu malajr u 

b'mod effettiv; 

f'dan il-kuntest, il-progess miksub dwar l-

imblokkar u t-tneħħija tal-kontenut illegali 

online, imma jenfasizza l-ħtieġa għal 

impenn aktar b'saħħtu min-naħa tal-

awtoritajiet kompetenti u tal-fornituri tas-

servizz diġitali biex iwieġbu malajr u 

b'mod effettiv; 

 

Emenda  15 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 21a. Jitlob li jkun applikat l-approċċ 

"segwi l-flus", kif deskritt fir-riżoluzzjoni 

tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar "Lejn 

kunsens imġedded dwar l-infurzar tad-

Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali: Pjan 

ta' Azzjoni tal-UE"1, abbażi tal-qafas 

regolatorju tad-Direttiva dwar il-

Kummerċ Elettroniku u d-Direttiva dwar 

l-Infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà 

Intellettwali; 

 

1 ĠU C 407, 4.11.2016, p. 25. 

 

Emenda  16 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 21b. Jenfasizza li, kif iddikjarat fir-

riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 

dwar "Lejn Att dwar is-Suq Uniku 

Diġitali"1, ir-responsabbiltà limitata ta' 

intermedjarji hija essenzjali għall-

protezzjoni ta' internet miftuħ, id-drittijiet 

fundamentali, iċ-ċertezza legali u l-

innovazzjoni; jilqa' l-intenzjoni tal-

Kummissjoni li tipprovdi gwida ħalli l-

pjattaformi online jiġu assistiti biex ikunu 

konformi mad-Direttiva dwar il-Kummerċ 

Elettroniku; jistieden lill-Kummissjoni 

tieħu passi ulterjuri f'dak is-sens, u 
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jfakkar li l-pjattaformi li ma jiżvolġux 

rwol newtrali kif definit fid-Direttiva dwar 

il-Kummerċ Elettroniku ma jistgħux 

jitolbu eżenzjoni mir-responsabbiltà; 

 

1 Testi adottati, P8_TA(2016)0009. 
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