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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 

t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi s-Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod (RPAS), jistgħu jintużaw għal 

firxa ta' skopijiet ċivili (mhux militari), eż. dawk relatati mal-infrastruttura kritika u l-

protezzjoni ċivili, l-immaniġġjar tad-diżastri u t-tiftix u s-salvataġġ, il-ħarsien ambjentali, 

il-produzzjoni agrikola u industrijali, is-sorveljanza tal-infurzar tal-liġi, l-intelligence, il-

ġurnaliżmu, l-attivitajiet kummerċjali u r-rikreazzjoni; 

B. billi minkejja l-potenzjal u l-benefiċċji tagħhom, l-użu tal-RPAS joħloq riskji sinifikanti, 

speċifikament minħabba li l-RPAS isaħħu teknoloġiji oħra li jistgħu jwasslu għas-

sorveljanza u l-insegwiment ta’ persuni jew oġġetti; billi l-RPAS huma mid-definizzjoni 

tagħhom forma ta’ teknoloġija b’użu doppju li jeħtieġu regoli stretti ħafna u rigorużi; billi 

jiġu involuti wkoll sfidi speċifiċi meta l-RPAS ikunu jinvolvu l-ipproċessar ta’ data 

personali, peress li dan jinterferixxi mad-drittijiet fundamentali, jiġifieri d-dritt għall-

privatezza u d-dritt għall-protezzjoni tad-data, u meta dawn jinvolvu s-sigurtà pubblika, 

peress li jistgħu, b’mod intenzjonat jew mhux intenzjonat, jintużaw biex jikkawżaw ħsara 

lin-nies u lill-infrastrutturi; 

C. billi leġislazzjoni nazzjonali frammentata dwar l-użu ċivili tal-RPAS ċivili tkun ixxekkel 

l-iżvilupp ta' suq Ewropew tal-RPAS, timpedixxu l-istabbiliment ta’ garanziji komuni 

livell għoli, u toħloq riskji serji għad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE, 

speċjalment id-dritt għall-privatezza, id-dritt għal protezzjoni tad-data, id-drittijiet għas-

sigurtà u s-sikurezza, kif ukoll il-libertà tal-għaqda; 

D. billi qafas regolatorju ċar u komplut, li jkun jindirizzata l-katina sħiħa tal-RPAS bil-għan 

li jiggarantixxu s-sikurezza, is-sigurtà, il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, il-protezzjoni 

ambjentali, ir-responsabilità u l-imputabilità, l-azzjoni tal-infurzar tal-liġi, l-

assigurazzjoni, l-identifikazzjoni u t-trasparenza, jista’ jiggarantixxi ċ-ċertezza ġuridika u 

l-integrazzjoni sigura tal-RPAS fis-sistema tal-avjazzjoni ċivili, u tista’ twassal biex l-UE 

taqdi rwol deċiżiv fl-istabbiliment ta’ standards internazzjonali; 

E. billi aċċess akbar tal-konsumaturi għall-RPAS se jkollu wkoll effetti enormi fuq is-

soċjetà, bil-konsegwenza li l-interazzjonijiet kummerċjali u privati tagħna se jinbidlu bil-

kbir; 

F. billi għandha tiġi stabbilita distinzjoni bejn l-RPAS użati għal finijiet rikreattivi u l-RPAS 

użati għal finijiet professjonali; billi ċerti teknoloġiji partikolarment intrużivi għandhom 

jiġu pprojbiti fl-użu rikreattiv; billi huwa essenzjali li t-teknoloġija ta’ potenza qawwija li 

biha huma mgħammra ċerti RPAS maħsuba għall-użu professjonali jirrispettaw il-

prinċipju ta’ proporzjonalità u ta’ neċessità; 

G. billi l-RPAS u l-użi tagħhom jistgħu jkunu partikolarment intrużivi fil-qasam tal-

privatezza u l-protezzjoni tad-data personali; billi n-nuqqas ta’ rabta diretta bejn l-apparat 

u l-utent joħloq sens ta’ eżonerazzjoni mir-responsabilità għat-tħaddim tal-apparat; 
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1. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li jiġi emendat maljar ir-Regolament (KE) 

Nru 216/2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili billi jiġi kkunsidrat mill-

ġdid in-nuqqas ta' kompetenza tiegħu biex jirregola l-RPAS ta' taħt il-150 kg sabiex jiġi 

żgurat li l-UE tkun tista' tirregola l-integrazzjoni tal-RPAS fis-sistema tal-avjazzjoni ċivili 

billi tindirizza s-sikurezza, is-sigurtà, il-privatezza u l-protezzjoni tad-data li huma 

prekondizzjonijiet għall-użu ċivili tal-RPAS; 

2. Itenni li meta d-data personali tkun ipproċessata permezz ta’ RPAS mħaddma fl-UE, 

kemm jekk għal skopijiet ta’ infurzar tal-liġi jew minn persuna fiżika fil-kors ta’ attività 

purament personali jew domestika, id-dritt għall-protezzjoni tal-ħajja privata stabbilit fl-

Artikolu 7 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (KDF) u d-dritt għall-protezzjoni tad-data 

personali mnaqqax fl-Artikolu 8 tal-KDF u l-Artikolu 16 tat-TFUE japplikaw u l-qafas 

ġuridiku tal-UE għall-protezzjoni tad-data għandhom jiġu osservati b’mod sħiħ; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li fl-iżvilupp ta' kwalunkwe politika tal-UE dwar l-

RPAS jiġu integrati l-garanziji tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data billi, bħala rekwiżit 

minimu, il-valutazzjonijiet tal-impatt kif ukoll il-privatezza fid-disinn u prestabbilita jsiru 

obbligatorji; 

4. Ifakkar fl-importanza ekonomika ta’ dan is-settur, u jenfasizza l-ħtieġa ta' politiki xierqa 

biex tiġi protetta l-privatezza u tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data, is-sigurtà u s-sikurezza, 

li huma proporzjonati għall-għan tagħhom mingħajr ma fl-istess ħin jiġi impost piż żejjed 

fuq l-SMEs; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li, fl-iżvilupp ta’ kwalunkwe 

politika tal-UE dwar l-RPAS, il-garanziji tal-privatezza u tal-protezzjoni tad-data jiġu 

inkorporati skont il-prinċipji tan-neċessità u l-proporzjonalità, inter alia billi, bħala regola 

ġenerali, lill-valutazzjonijiet tal-impatt u l-privatezza bid-disinn u prestabbilita 

jagħmluhom obbligatorju għall-RPAS kollha użati fl-UE, u billi jiżviluppaw il-linji gwida 

meħtieġa (b’kont meħud tal-kompetenza esperta tal-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Data u tal-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-data fi ħdan il-Grupp 

ta’ Ħidma tal-Artikolu 29), sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni koordinata tal-qafas 

regolatorju li jirregola l-RPAS; jistieden ukoll lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament 

Ewropew infurmat għalkollox bi kwalunkwe azzjoni – inklużi l-istudji ta' valutazzjoni tal-

impatt – li hija tixtieq twettaq fil-qasam tal-RPAS; 

6. Jissottolinja l-ħtieġa ta' qafas ġuridiku ċar ibbażat fuq kriterji rilevanti rigward l-użu ta’ 

kameras u sensuri, b’mod speċjali minn RPAS kummerċjali u privati, li se jiżgura l-

protezzjoni effettiva tad-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data kif ukoll biex tiġi 

salvagwardjata s-sigurtà taċ-ċittadini, filwaqt li jitqies id-daqs tal-komponenti tal-RPAS li 

kulma jmur qed isiru iżgħar, li jwassal għal apparati aktar mobbli u li ma jistgħux jiġu 

identifikati; 

7. Jenfasizza li l-użu tal-RPAS mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u s-servizzi ta’ 

intelligence għandu jirrispetta d-drittijiet fundamentali għall-privatezza, il-protezzjoni tad-

data, il-libertà ta’ moviment u l-libertà ta’ espressjoni, u li r-riskji potenzjali marbuta ma’ 

dan l-użu tal-RPAS, kemm rigward is-sorveljanza ta’ individwi u gruppi u kemm rigward 

il-monitoraġġ ta’ spazji pubbliċi bħalma huma l-fruntieri, jeħtieġ li jiġu indirizzati; 

8. Iqis li r-regoli fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali għandhom jistabbilixxu u jindikaw 
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b’mod ċar id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-RPAS b’rabta mas-suq intern u l-

kummerċ internazzjonali (il-produzzjoni tagħhom, il-bejgħ u x-xiri tagħhom, il-kummerċ 

u l-użu tagħhom), is-sikurezza u s-sigurtà (liċenzji tal-bdoti, awtorizzazzjoni tat-tajran, l-

identifikazzjoni tas-sidien, it-traċċabilità tal-pożizzjonament u l-monitoraġġ f’ħin reali tal-

RPAS u tat-titjiriet tal-RPAS, inkluż f’żoni ta' divjet ta' titjiriet bħalma huma ajruporti u 

infrastruttura kritika, l-assigurazzjoni tar-responsabbiltà ta' terzi għall-operaturi tal-RPAS, 

u r-regoli li għandhom jiġu segwiti meta jkun qed jiġi operat inġenju tal-ajru mingħajr 

ekwipaġġ, eż. dwar il-kuntatt viżiv), il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, u kwalunkwe 

qasam tal-liġi ieħor applikabbli, bħalma huma l-liġi kriminali, il-liġi tal-proprjetà 

intellettwali, il-liġi tal-avjazzjoni jew il-liġi ambjentali; 

9. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li meta jiġi provdut taħriġ għall-utenti professjonali u 

s-sidien tal-RPAS, ikun jinkludi taħriġ speċifiku dwar il-protezzjoni tad-data u l-

privatezza, u li l-utenti professjonali tal-RPAS jiġu soġġetti għar-rikonoxximent reċiproku 

mill-Istati Membri bil-għan li tiġi eliminata kwalunkwe restrizzjoni tas-suq; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li kwalunkwe persuna li topera RPAS għandha tiġi 

sensibilizzata dwar ir-regoli fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali li huma applikabbli għall-

użu tal-RPAS, inklużi dawk dwar il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, is-sigurtà u s-

sikurezza, u li dawk ir-regoli għandhom jiġu speċifikati, pereżempju f’avviż jew manwal, 

lil kull min jakkwista RPAS; 

11. Jinsab imħasseb dwar l-użijiet illegali u mhux sikuri li jistgħu jsiru (eż. l-RPAS tinbidel 

minn għodda ċivili f’arma li tintuża għal skopijiet militari jew oħrajn, jew tl-RPAS tintuża 

biex tiġġammjaw sistemi ta’ navigazzjoni jew ta’ komunikazzjoni); jistieden lill-

Kummissjoni tappoġġja l-iżvilupp tat-teknoloġija meħtieġa biex jiġu żgurati s-sikurezza, 

is-sigurtà u l-privatezza fl-operazzjoni tal-RPAS, inkluż permezz tal-fondi ta’ Orizzont 

2020 li jkunu ddireġuti primarjament lejn ir-riċerka u l-iżvilupp f’sistemi, teknoloġiji, eċċ. 

li jistgħu jintużaw biex isaħħu l-privatezza fid-disinn u prestabbilita u jappoġġjaw l-

iżvilupp ta’ teknoloġiji bħalma huma “identifika u evita”, il-konfinament ġeografiku 

virtwali jew sistemi ta' kontra l-iġġammjar u ta' kontra l-hijacking, kif ukoll permezz tal-

privatezza fid-disinn u prestabbilita li jippermettu l-użu sikur tal-RPAS ċivili; 12. 

Jirrakkomanda bil-qawwa li d-diskussjonijiet attwali bejn l-UE u dawk li jfasslu l-politiki 

u r-regolaturi nazzjonali, l-industrija, l-SMEs u l-operazzjonijiet kummerċjali għandhom 

jinfetħu, u li għandu jiġi varat dibattitu pubbliku bil-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u partijiet 

ikkonċernati rilevanti oħra, bħalma huma l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) 

(inklużi l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet ċivili) u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, bil-

għan li tieħu nota u tindirizza t-tħassib dwar il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u r-

responsabilitajiet u l-isfidi li qed isibu ma' wiċċhom l-atturi differenti fis-salvagwardja ta' 

dawn id-drittijiet u tipproteġi s-sigurtà taċ-ċittadini meta jintużaw l-RPAS; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta komunikazzjoni, inkluża analiżi profonda 

b’valutazzjoni tal-impatt dettaljata, dwar l-impatti u r-riskji rigward is-sikurezza, is-

sigurtà, ir-rispett tad-drittijiet fundamentali (b’mod partikolari d-dritt għall-privatezza u 

dak għall-protezzjoni tad-data), l-infurzar tal-liġi u l-intelligence, li huma assoċjati mal-

RPAS, sabiex jiġi stimolat u infurmat id-dibattitu pubbliku, u tiddeskrivi l-inizjattivi 

ppjanati f’dan il-qasam fi pjan ta’ azzjoni dettaljat; 

14. Jappella lill-Kumitat TRAN u lill-Kumitat LIBE jorganizzaw sessjoni ta’ smigħ konġunta 
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filwaqt li għaliha jistiednu rappreżentanti tal-industrija, tal-entitajiet nazzjonali ta’ 

protezzjoni tal-privatezza, tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, tal-

Kummissjoni u ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) attivi li jaħdmu fil-

qasam tad-drittijiet fundamentali; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra mekkaniżmu ta’ rappurtar regolari li jkun iqis l-

iżviluppi tekniċi kif ukoll l-iżviluppi tal-politika u l-aħjar prattika fil-livell nazzjonali, u li 

jkun jindirizza wkoll l-inċidenti tal-RPAS, u tippreżenta deskrizzjoni tal-karatteristiċi 

ewlenin u valutazzjoni tal-approċċi regolatorji fil-livell tal-Istati Membri, sabiex 

tippermetti li jsir tqabbil u jiġu identifikati l-aħjar prattiki. 
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