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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 

ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

1. Jenfasizza l-ħtieġa ta' konformità mad-drittijiet fundamentali, b'mod partikolari 

leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, tal-inizjattivi kollha żviluppati skont l-

Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, filwaqt li jirrikonoxxi l-valur miżjud tal-istrateġija 

għall-ekonomija tal-UE; jissottolinja l-fatt li r-rispett tad-drittijiet fundamentali, b'mod 

partikolari l-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali, huma elementi ewlenin fil-bini 

tal-fiduċja u s-sigurtà taċ-ċittadini, li huma meħtieġa għall-iżvilupp ta' tal-ekonomija 

mmexxija mid-data biex jiġi sfruttat il-potenzjal tas-settur diġitali, u dan għandu għalhekk 

jitqies bħala li joħloq opportunitajiet u vantaġġ kompetittiv; jenfasizza l-ħtieġa li jkun 

hemm kooperazzjoni bejn it-teknoloġiji, in-negozju u l-awtoritajiet pubbliċi biex tkun 

żgurata konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli; ifakkar fl-importanza tal-

adozzjoni malajr kemm tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-data u d-

Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data, fl-interess kemm tas-suġġetti tad-data u n-negozji; 

jitlob ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika sabiex tiġi żgurata l-

konsistenza tad-dispożizzjonijiet mal-pakkett tal-protezzjoni tad-data sa meta jidħol fis-

seħħ il-pakkett; 

 3.3.2. Il-ġlieda kontra l-kontenut illegali fuq l-Internet 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi politiki u qafas legali sabiex tindirizza ċ-

ċiberkriminalità u kontenut materjali u illegali fuq l-internet, inklużi d-diskors ta' 

mibegħda, li jkunu f'konformità sħiħa mad-drittijiet fundamentali kif stabbilit fil-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-libertà ta' 

espressjoni u informazzjoni, mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE jew tal-Istati Membri u 

mal-prinċipji tan-neċessità, il-proporzjonalità, il-proċess legali dovut u l-istat tad-dritt; iqis 

li, sabiex jintlaħaq dan l-għan, huwa neċessarju li: 

 – jiġu pprovduti għodda li jgħinu l-infurzar konsistenti u effiċjenti tal-liġi għall-aġenziji 

tal-pulizija Ewropej u nazzjonali u għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi; 

 – jingħataw linji gwida ċari dwar kif għandu jiġi indirizzat il-kontenut illegali online, 

inkluż id-diskors ta' mibegħda; 

 – jingħata appoġġ għal sħubijiet pubbliċi-privati, u d-djalogu bejn entitajiet pubbliċi u 

privati, f'konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE;  

 – jiġi ċċarat ir-rwol ta' intermedjarji u l-pjattaformi online  b'rispett tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;  

 – jiġi żgurat li l-istabbiliment fi ħdan l-Europol tal-European Union Internet Referral 

Unit (EU IRU) ikun msejjes fuq bażi legali li hija xierqa għall-attivitajiet tiegħu; 

 – jiġi żgurat li miżuri speċjali biex jiġi miġġieled l-isfruttament sesswali tat-tfal online u 

kooperazzjoni effettiva bejn il-partijiet interessati kollha biex jiġu ggarantiti d-drittijiet 

u l-protezzjoni tat-tfal fuq l-internet u jitħeġġu inizjattivi li għandhom l-għan li l-

internet isir sikur għat-tfal, u  

 – ikun hemm kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti biex jiġu promossi l-

edukazzjoni u kampanji ta' sensibilizzazzjoni; 
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3. Ifakkar li, skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku 

(2000/31/KE),"meta servizz minn soċjetà tal-informazzjoni jkun ipprovdut li jikkonsisti 

fit-trażmissjoni f'network ta' komunikazzjoni ta' informazzjoni provduta minn dak li 

jirċievi s-servizz, jew tal-proveddiment ta' aċċess lejn network ta' komunikazzjoni, l-Istati 

Membri għandhom jassiguraw li dak li jipprovdi s-servizz ma jkunx responsabbli għall-

informazzjoni trażmessa, bil-kundizzjoni li dak li jipprovdi: ma jkunx beda t-trażmissjoni; 

ma jkunx għażel dak li jirċievi t-trażmissjoni; u ma jkunx għażel jew immodifika l-

informazzjoni li tkun tinstab fit-trażmissjoni"; 

 3.4. It-tisħiħ tal-fiduċja u s-sigurtà fis-servizzi diġitali u fl-immaniġġjar ta' data 

personali 

4. Jenfasizza l-fatt li n-numru li qed jikber b'rata mgħaġla ta' attakki fuq netwerks u atti taċ-

ċiberkriminalità jitlob li jkun hemm rispons armonizzat mill-UE u l-Istati Membri tagħha 

bil-ħsieb li jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni; jemmen li l-

forniment tas-sigurtà fuq l-internet ifisser il-protezzjoni tan-netwerks u tal-infrastruttura 

kritika, li jiżgura l-kapaċità tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi fil-ġlieda kontra l-kriminalità, 

inkluż it-terroriżmu, ir-radikalizzazzjoni vjolenti u l-abbuż sesswali u l-isfruttament 

sesswali tat-tfal online, u l-użu ta' data li tkun strettament neċessarja għall-ġlieda kontra l-

kriminalità online u offline; jenfasizza li s-sigurtà, hekk definita, flimkien mal-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali fiċ-ċiberspazju, hija kruċjali biex tissaħħaħ il-fiduċja fis-

servizzi diġitali u għalhekk hija bażi neċessarja biex jiġi stabbilit suq uniku diġitali 

kompetittiv; 

5. Jitlob l-adozzjoni finali tad-direttiva dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (NIS) 

bil-għan li jiġi pprovdut qafas regolatorju konsistenti biex jiżgura ċibersigurtà sikura, 

strateġika u operattiva kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali, li teħtieġ 

kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-aġenziji tal-UE, filwaqt li 

tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-UE, b'mod partikolari l-protezzjoni 

tal-privatezza u tad-data għan-negozji, l-amministrazzjonijiet pubbliċi u s-suġġetti tad-

data; 

6. Ifakkar li għodod bħalma huwa l-kriptaġġ huma utli għaċ-ċittadini u n-negozji bħala mezz 

biex jiġu żgurati l-privatezza u tal-inqas livell bażiku ta' komunikazzjoni dwar is-sigurtà; 

jikkundanna l-fatt li dan jista' jintuża wkoll għal skopijiet kriminali; 

7. Jilqa' t-twaqqif ta’ Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità (EC3) fi ħdan il-Europol, li 

jikkontribwixxi għal rispons aktar rapidu fl-eventwalità ta' attakki ċibernetiċi; jitlob 

proposta leġiżlattiva li ssaħħaħ il-mandat tal-EC3, u jitlob traspożizzjoni rapida tad- 

Direttiva 2013/40/UE tat- 12 ta' Awwissu 2013 dwar attakki kontra s-sistemi tal-

informazzjoni, li hija mmirata wkoll lejn it-titjib tal-kooperazzjoni operattiva bejn is-

servizzi nazzjonali tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti tal-UE 

(Eurojust, Europol u EC3, u ENISA); 

8. Jilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Sħubija Pubblika-Privata (PPP) dwar is-

sigurtà ċibersigurtà; jissottolinja l-ħtieġa tal-kooperazzjoni u l-involviment tan-negozji u l-

introduzzjoni ta kunċett li s-sigurtà tkun diġi ppjanata sa mid-disinn; jappoġġja l-iskambju 

ta' prattika tajba tal-Istati Membri fil-PPPs f'dan il-qasam; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, 

dwar l-għeluq tas-Sħubija Pubblika-Privata Ewropea għar-Reżiljenza (EP3R);  
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9. Jinnota li r-rivelazzjonijiet ta' sorveljanza elettronika tal-massa wrew il-ħtieġa li terġa' 

tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fil-privatezza, is-sikurezza u s-sigurtà tas-servizzi diġitali, u 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa ta' konformità stretta ma' leġiżlazzjoni eżistenti dwar 

il-protezzjoni tad-data u r-rispett tad-drittijiet fundamentali, meta tkun qed tiġi pproċessata 

data personali għal finijiet kummerċjali jew ta' infurzar tal-liġi; ifakkar, f'dan il-kuntest, fl-

importanza ta' għodod eżistenti bħal trattati dwar l-għajnuna legali reċiproka (Mutual 

Legal Assistance Treaties - MLATs), li jirrispettaw l-istat tad-dritt u jnaqqsu r-riskju ta' 

aċċess mhux xieraq għal data li hija maħżuna f'territorju barrani; 

10. Itenni li, skont l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku (2000/31/KE), 

"L-Istati Membri m'għandhomx jimponu obbligu ġenerali fuq  

dawk li jipprovdu" servizzi ta' trażmissjoni, ħżin u servizzi ta' hosting, "li jagħmlu 

monitoraġġ tal-informazzjoni li  

huma jittrażmettu jew iżommu, l-anqas obbligu ġenerali biex  

ikunu mfittxija fatti jew ċirkostanzi li jindikaw attività illegali"; itenni, b'mod partikolari, 

li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fis-sentenzi tagħha tal-kawżi C-360/10 u C-

70/10, ċaħdet miżuri għall-"monitoraġġ attiv" ta' kważi l-utenti kollha tas-servizzi 

kkonċernati (fornituri tal-aċċess tal-internet f'kawża minnhom, netwerk soċjali fil-kawża l-

oħra), u speċifikat li kwalunkwe inġunzjoni li titlob li fornitur ta' servizzi ta' hosting 

iwettaq monitoraġġ ġenerali għandha tiġi pprojbita; 

 4.1. Il-bini ta' ekonomija tad-data  

11. Iqis li l-Big Data, is-servizzi tal-cloud computing, l-Internet of Things, ir-riċerka u l-

innovazzjoni huma kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku u jeħtieġu approċċ koerenti fil-

leġiżlazzjoni kollha tal-UE; jemmen li l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni 

tad-data u s-salvagwardji effettivi tal-privatezza u s-salvagwardji  tas-sigurtà, kif stabbilit 

fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, inklużi d-dispożizzjonijiet speċjali 

fir-rigward tat-tfal bħala konsumaturi vulnerabbli, huma kruċjali għall-bini tal-fiduċja taċ-

ċittadini u l-konsumaturi fis-settur tal-ekonomija mmexxija mid-data; jenfasizza l-ħtieġa li 

titqajjem kuxjenza dwar ir-rwol ta' data u t-tifsira tal-qsim tad-data għall-konsumaturi, fir-

rigward tad-drittijiet fundamentali tagħhom u fl-ekonomija, u li jiġu stabbiliti regoli dwar 

is-sjieda tad-data u l-kontroll taċ-ċittadini fuq id-data personali tagħhom; jenfasizza r-rwol 

tal-personalizzazzjoni tas-servizzi u l-prodotti li għandhom jiġu żviluppati f'konformità 

mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data; jitlob il-promozzjoni tal-privatezza b'mod 

awtomatiku u bid-disinn, li jista' jkollu wkoll impatt pożittiv fuq l-innovazzjoni u t-tkabbir 

ekonomiku; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ mhux diskriminatorju għall-

ipproċessar kollu tad-data; jissottolinja l-importanza ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju, li 

jgħin biex jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv bla bżonn u jipprovdi ċertezza legali, 

bħal fir-regolament ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data, speċjalment għal SMEs u 

negozji ġodda, kif ukoll is-sorveljanza demokratika u sorveljanza kostanti mill-

awtoritajiet pubbliċi; jenfasizza li data personali teħtieġ protezzjoni speċjali u jirrikonoxxi 

li l-istabbiliment ta' salvagwardji addizzjonali, bħall-użu ta' psewdonimi jew l-anonimità, 

jistgħu jtejbu l-protezzjoni meta d-data personali tintuża minn applikazzjonijiet tal-Big 

Data u l-fornituri tas-servizzi online; 

 4.2. Spinta lill-kompetittività permezz ta' interoperabilità u standardizzazzjoni 

12. Jenfasizza li kwalunkwe pproċessar ta' data personali permezz ta' soluzzjonijiet ibbażati 
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fuq l-interoperabilità, jiġifieri operati bil-Programm ISA², għandhom ikunu konformi mar-

rekwiżiti tal-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jitlob kooperazzjoni aħjar sabiex 

jiġu stabbiliti standards komuni u globali għal ekonomija mmexxija mid-data, li għandha 

tagħti prijorità lis-sigurtà, ir-rispett tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data; jenfasizza l-

importanza tad-dritt taċ-ċittadini  għall-portabilità tad-data; 

 4.3.2. Il-Gvern elettroniku 

13. Jappoġġja d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi fl-Ewropa, l-iżvilupp ta' gvern 

elettroniku, tad-demokrazija elettronika u politiki tad-data miftuħa, l-aċċess għal u l-użu 

mill-ġdid ta' dokumenti pubbliċi abbażi tat-trasparenza u l-qafas legali eżistenti tal-UE, u 

standards għoljin ta' protezzjoni tad-data kif propost fil-pakkett ta' Riforma tal-Protezzjoni 

tad-data u f'konformità sħiħa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; ifakkar li l-gvern 

elettroniku jikkontribwixxi għal parteċipazzjoni ġenwina, konsultazzjoni, u 

amministrazzjoni pubblika aktar trasparenti, responsabbli u effiċjenti; jenfasizza, f'dan ir-

rigward, l-importanza ta' skambji tal-aħjar prattika bejn il-partijiet interessati rilevanti 

kollha; 

14. Jenfasizza, filwaqt li jappoġġja l-iżvilupp tal-gvern elettroniku, inkluża l-promozzjoni tal-

prinċipju ta' darba biss, li l-inizjattivi kollha tal-gvern elettroniku għandhom 

jikkonformaw mar-rekwiżiti u l-prinċipji tal-pakkett ta' riforma tal-protezzjoni tad-data u 

li għandu jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà għal dawn l-inizjattivi biex tiġi protetta d-data 

taċ-ċittadini mgħoddija lill-istituzzjonijiet pubbliċi; 

 5.2. Id-dimensjoni internazzjonali 

15. Jirrikonoxxi n-natura globali tal-ekonomija tad-data; ifakkar li l-ħolqien tas-suq uniku 

diġitali huwa dipendenti fuq il-fluss ħieles ta' data fi ħdan u barra l-Unjoni Ewropea; 

jitlob, għalhekk, li jittieħdu passi mill-UE u l-Istati Membri tagħha b'kooperazzjoni ma' 

pajjiżi terzi biex jiġu żgurati standards għoljin ta' protezzjoni tad-data u ta' trasferimenti ta' 

data internazzjonali b'mod sikur, f'konformità mar-Regolament dwar il-Protezzjoni tad-

Data u l-ġurisprudenza eżistenti tal-UE, fil-qafas tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fi 

ħdan l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali. 
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