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Emenda 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' 
kontenut terroristiku online
Kontribut mill-Kummissjoni Ewropea 
għal-laqgħa tal-Mexxejja
f'Salzburg fid-19-20 ta' Settembru 2018

Proposta għal
DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' 
kontenut terroristiku online
Kontribut mill-Kummissjoni Ewropea 
għal-laqgħa tal-Mexxejja
f'Salzburg fid-19-20 ta' Settembru 2018

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu dubji dwar jekk l-għażla tal-bażi legali (114 tat-TFUE, suq intern) hijiex adegwata 
fid-dawl tal-għan iddikjarat: "Dan ir-Regolament jikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-
sigurtà pubblika filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa u robusti biex jiżgura l-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali involuti." (premessa 7). Preċedentement, il-QĠUE 
ċaħdet il-possibbiltà li jintuża l-Artikolu 114 tat-TFUE għal miżura li għandha l-għan li 
tikkontribwixxi għas-sigurtà pubblika (C-318/04, paragrafi 54-61 u C-318/04, paragrafu 67). 
Il-bażi legali għandha għalhekk tkun l-Artikolu 83 tat-TFUE, li jippermetti biss l-adozzjoni ta' 
direttivi.

Emenda 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL
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dwar il-prevenzjoni tad-disseminazzjoni ta' 
kontenut terroristiku online
Kontribut mill-Kummissjoni Ewropea 
għal-laqgħa tal-Mexxejja
f'Salzburg fid-19-20 ta' Settembru 2018

dwar il-limitazzjoni tad-disseminazzjoni ta' 
kontenut terroristiku online
Kontribut mill-Kummissjoni Ewropea 
għal-laqgħa tal-Mexxejja
f'Salzburg fid-19-20 ta' Settembru 2018

Or. en

Emenda 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, 
b'mod partikolari, l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari, l-Artikolu 83 tiegħu,

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu dubji dwar jekk l-għażla tal-bażi legali (114 tat-TFUE, suq intern) hijiex adegwata 
fid-dawl tal-għan iddikjarat: "Dan ir-Regolament jikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-
sigurtà pubblika filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa u robusti biex jiżgura l-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali involuti." (premessa 7). Preċedentement, il-QĠUE 
ċaħdet il-possibbiltà li jintuża l-Artikolu 114 tat-TFUE għal miżura li għandha l-għan li 
tikkontribwixxi għas-sigurtà pubblika (C-318/04 u C-318/04, paragrafi 54-56 u 
paragrafu 67). Il-bażi legali għandha għalhekk tkun l-Artikolu 83 tat-TFUE, li jippermetti 
biss l-adozzjoni ta' direttivi.

Emenda 39
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jindirizza l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi u jikkontribwixxi għall-
investigazzjoni tar-reati kriminali. Il-
funzjonament tas-suq uniku diġitali għandu 
jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-ċertezza legali 
għall-fornituri ta' servizzi ta' hosting, it-
tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-ambjent 
online, u billi jissaħħu s-salvagwardji biex 
jiżguraw l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari l-libertà 
tal-espressjoni u l-informazzjoni, id-dritt 
għal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja, il-
libertà li persuna tagħmel negozju u d-
drittijiet għall-privatezza u l-protezzjoni 
tad-data personali.

Or. en

Emenda 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti 
fl-ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini tal-Istati 
Membri f'soċjetajiet demokratiċi, billi 
jipprevjeni l-użu ħażin tas-servizzi ta' 
hosting għal skopijiet terroristiċi.

Or. en
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Emenda 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

(1) Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tiżgura l-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li tistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex tiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi tipprevjeni l-użu tas-
servizzi ta' hosting għat-tixrid tal-kontenut 
terroristiku. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għall-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali, inklużi l-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni, kif ukoll ir-
rispett tal-ħajja privata u tal-familja u l-
protezzjoni tad-data personali.
(Il-bidla tal-kelma "użu ħażin/ abbuż" 
għat-terminu "użu" għandha tapplika fit-
test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' dan it-test huwa primarjament li jikkontribwixxi għas-sigurtà pubblika u r-
referenza għas-suq uniku diġitali tidher li teżisti biss biex tiġġustifika l-użu tal-Artikolu 114 
tat-TFUE bħala bażi legali (u għalhekk l-għażla ta' regolament minflok direttiva).

Emenda 42
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-abbuż tas-
servizzi ta' hosting għall-finijiet tad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
illegali, mill-fornituri tal-kontenut. Il-
funzjonament tas-suq uniku diġitali għandu 
jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-ċertezza legali 
għall-fornituri ta' servizzi ta' hosting, it-
tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-ambjent 
online, u billi jissaħħu s-salvagwardji 
għall-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali, inklużi l-libertà tal-
espressjoni u l-libertà li wieħed jirċievi u 
jagħti l-informazzjoni, kif ukoll ir-rispett 
tal-ħajja privata u l-protezzjoni tad-data 
personali.

Or. en

Emenda 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għad-drittijiet fundamentali, 
b'mod partikolari d-dritt għal-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni, id-dritt 
għall-privatezza u għall-protezzjoni tad-
data personali.
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Or. en

Emenda 44
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi u billi jagħti għodda effiċjenti 
biex tinkiseb is-sigurtà pubblika fit-tul fis-
soċjetajiet tagħna. Il-funzjonament tas-suq 
uniku diġitali għandu jittejjeb billi 
tissaħħaħ iċ-ċertezza legali għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja 
tal-utenti fl-ambjent online, u billi jissaħħu 
s-salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
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salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

salvagwardji għad-drittijiet fundamentali, 
b'mod partikolari għal-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 
terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għad-drittijiet fundamentali, 
inkluż għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni.

Or. en

Emenda 47
Monika Beňová

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel tas-suq 
uniku diġitali f'soċjetà miftuħa u 
demokratika, billi jipprevjeni l-użu ħażin 
tas-servizzi ta' hosting għal skopijiet 

(1) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jiżgura l-funzjonament bla xkiel u 
trasparenti tas-suq uniku diġitali f'soċjetà 
miftuħa u demokratika, billi jipprevjeni l-
użu ħażin tas-servizzi ta' hosting għal 
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terroristiċi. Il-funzjonament tas-suq uniku 
diġitali għandu jittejjeb billi tissaħħaħ iċ-
ċertezza legali għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja tal-utenti fl-
ambjent online, u billi jissaħħu s-
salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

skopijiet terroristiċi. Il-funzjonament tas-
suq uniku diġitali għandu jittejjeb billi 
tissaħħaħ iċ-ċertezza legali għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting, it-tisħiħ tal-fiduċja 
tal-utenti fl-ambjent online, u billi jissaħħu 
s-salvagwardji għal-libertà tal-espressjoni u 
l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-użu trasparenti tal-internet jibqa' prijorità. Huwa b'mod awtomatiku 
diffiċli li l-internet jintuża ħażin jekk jinżamm livell għoli ta' trasparenza. B'riżultat ta' dan il-
kontenut mhux verifikabbli marbut mal-estremiżmu se jispikka.

Emenda 48
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-regolamentazzjoni tal-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting tista' 
tikkomplementa biss l-istrateġiji u l-
azzjonijiet tal-Istati Membri biex 
jindirizzaw reati terroristiċi illegali, li trid 
tenfasizza miżuri offline, bħal 
investigazzjonijiet kriminali u 
kooperazzjoni transfruntiera, kif ukoll 
miżuri preventivi, inkluż investiment fl-
edukazzjoni, fil-koeżjoni soċjali, u fil-
prevenzjoni tal-vjolenza, fost l-oħrajn.
Kif juru ħafna studji, il-proċess ta' 
radikalizzazzjoni rarament jiġri online 
biss. Ir-radikalizzazzjoni vjolenti attwali 
tinvolvi bosta proċessi kumplessi, inkluża 
l-komunikazzjoni minn persuna għal oħra 
flimkien ma' fatturi oħra offline. Ir-rwol 
li l-internet u l-midja soċjali jista' 
jkollhom f'dan il-proċess jenħtieġ li 
madankollu ma jiġix imdgħajjef.

Or. en
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Emenda 49
Auke Zijlstra

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Meta wieħed jikkunsidra li l-
miżuri li jagħmluha impossibbli minn 
qabel li ssir pubblikazzjoni fuq l-internet, 
bħal filtri tat-tlugħ, huma bi ksur tal-
Artikolu 7.3 tal-Kostituzzjoni 
Netherlandiża.

Or. en

Emenda 50
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom f'ċerti każijiet huma 
abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu 
attivitajiet illegali online. Problema 
partikolari hi l-użu ħażin tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting minn gruppi terroristiċi 
u s-sostenituri tagħhom biex ixerrdu 
kontenut terroristiku online sabiex iwasslu 
l-messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u 
jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu 

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini, jipprovdu opportunitajiet ta' 
tagħlim u billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom, f'ċerti każijiet, huma 
abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu 
attivitajiet illegali online li jikkostitwixxu 
reat kriminali skont il-qafas legali 
eżistenti tal-UE. Problema partikolari hi l-
użu ħażin tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting minn gruppi terroristiċi u s-
sostenituri tagħhom biex ixerrdu kontenut 
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l-attività terroristika. terroristiku online sabiex iwasslu l-
messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u 
jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu 
l-attività terroristika.

Or. en

Emenda 51
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom f'ċerti każijiet huma 
abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu 
attivitajiet illegali online. Problema 
partikolari hi l-użu ħażin tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting minn gruppi terroristiċi 
u s-sostenituri tagħhom biex ixerrdu 
kontenut terroristiku online sabiex iwasslu 
l-messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u 
jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu 
l-attività terroristika.

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom f'ċerti każijiet huma 
abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu 
attivitajiet illegali online. Problema 
partikolari hi l-użu ħażin tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting minn gruppi terroristiċi, 
organizzazzjonijiet u individwi u s-
sostenituri tagħhom biex ixerrdu kontenut 
terroristiku online sabiex iwasslu l-
messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u 
jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu 
l-attività terroristika.

Or. ro

Emenda 52
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom f'ċerti każijiet huma 
abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu 
attivitajiet illegali online. Problema 
partikolari hi l-użu ħażin tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting minn gruppi terroristiċi 
u s-sostenituri tagħhom biex ixerrdu 
kontenut terroristiku online sabiex iwasslu 
l-messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u 
jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu 
l-attività terroristika.

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom f'ċerti każijiet huma 
abbużati biex iwettqu attivitajiet illegali 
online. Problema partikolari hi l-abbuż 
mis-servizzi tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting minn gruppi terroristiċi u s-
sostenituri tagħhom biex ixerrdu kontenut 
terroristiku illegali online sabiex iwasslu l-
messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u 
jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu 
l-attività terroristika.

Or. en

Emenda 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom f'ċerti każijiet huma 
abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu 

(2) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
attivi fuq l-internet għandhom rwol 
essenzjali fl-ekonomija diġitali billi 
joħolqu konnessjoni bejn in-negozju u ċ-
ċittadini billi jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla tal-
informazzjoni, l-opinjonijiet u l-ideat, 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni. Madankollu, 
is-servizzi tagħhom f'ċerti każijiet huma 
abbużati minn partijiet terzi biex iwettqu 
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attivitajiet illegali online. Problema 
partikolari hi l-użu ħażin tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting minn gruppi terroristiċi 
u s-sostenituri tagħhom biex ixerrdu 
kontenut terroristiku online sabiex iwasslu 
l-messaġġ tagħhom, jirradikalizzaw u 
jirreklutaw u biex jiffaċilitaw u jidderieġu 
l-attività terroristika.

attivitajiet illegali online. Problema 
partikolari hi l-użu ħażin tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting minn gruppi terroristiċi 
u s-sostenituri tagħhom biex ixerrdu 
kontenut terroristiku online sabiex iwasslu 
l-messaġġ tagħhom, jirreklutaw u biex 
jiffaċilitaw u jidderieġu l-attività 
terroristika.

Or. en

Emenda 54
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-pjattaformi tal-midja soċjali 
jistgħu jintużaw bħala l-mutur tar-
radikalizzazzjoni li twassal għall-
estremiżmu vjolenti kif ukoll bħala 
għodda għat-tixrid tad-diskors ta' 
mibegħda u ta' kontenut illeċitu, b'mod 
speċjali fost l-utenti żgħażagħ tal-internet.

Or. en

Emenda 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-preżenza ta' kontenut 
terroristiku online għandha konsegwenzi 
negattivi serji għall-utenti, għaċ-ċittadini 
u għas-soċjetà inġenerali, kif ukoll għall-
fornituri tas-servizzi online li jospitaw tali 
kontenut, peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-
utenti tagħhom u tagħmel ħsara lill-

imħassar
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mudelli tan-negozju tagħhom. Fid-dawl 
tar-rwol ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-
kapaċitajiet teknoloġiċi assoċjati mas-
servizzi li jipprovdu, il-fornituri tas-
servizzi onlajn għandhom 
responsabbiltajiet soċjetali partikolari 
biex jipproteġu s-servizzi tagħhom minn 
użu ħażin mit-terroristi u jgħinu biex jiġi 
indirizzat il-kontenut terroristiku mxerred 
permezz tas-servizzi tagħhom.

Or. en

Emenda 56
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
għandhom responsabbiltajiet soċjetali 
partikolari biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn użu ħażin mit-terroristi u 
jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut 
terroristiku mxerred permezz tas-servizzi 
tagħhom.

(3) Minkejja li l-preżenza ta' kontenut 
terroristiku online ma tikkostitwixxix l-
uniku fattur li jwassal għall-estremiżmu 
vjolenti, għandha konsegwenzi negattivi 
serji għall-utenti, b'mod speċjali ż-
żgħażagħ, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn, 
filwaqt li jissalvagwardjaw bis-sħiħ il-
libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu, 
għandhom responsabbiltajiet soċjetali 
partikolari biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn użu ħażin mit-terroristi u 
jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut 
terroristiku mxerred permezz tas-servizzi 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
għandhom responsabbiltajiet soċjetali 
partikolari biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn użu ħażin mit-terroristi u 
jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut 
terroristiku mxerred permezz tas-servizzi 
tagħhom.

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
għandhom responsabbiltajiet soċjetali 
partikolari biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn użu ħażin mit-terroristi u 
jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut 
terroristiku mxerred permezz tas-servizzi 
tagħhom mingħajr l-ebda preġudizzju 
għal-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni liċ-ċittadini tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 58
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
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peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
għandhom responsabbiltajiet soċjetali 
partikolari biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn użu ħażin mit-terroristi u 
jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut 
terroristiku mxerred permezz tas-servizzi 
tagħhom.

peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u proporzjonalment 
għall-mezzi u l-kapaċitajiet teknoloġiċi 
assoċjati mas-servizzi li jipprovdu, il-
fornituri tas-servizzi onlajn għandhom 
responsabbiltajiet soċjetali partikolari biex 
jipproteġu s-servizzi tagħhom minn użu 
ħażin mit-terroristi u jgħinu lill-awtoritajiet 
kompetenti jindirizzaw ir-reati terroristiċi 
mwettqa permezz tas-servizzi tagħhom.

Or. en

Emenda 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
għandhom responsabbiltajiet soċjetali 
partikolari biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn użu ħażin mit-terroristi u 
jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut 
terroristiku mxerred permezz tas-servizzi 
tagħhom.

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
jistgħu jappoġġjaw lill-awtoritajiet 
ġudizzjarji kompetenti biex jipproteġu s-
servizzi tagħhom milli jintużaw mit-
terroristi u jgħinu biex jiġi indirizzat il-
kontenut terroristiku mxerred permezz tas-
servizzi tagħhom.

(Il-bidla tal-kelma "użu ħażin/ abbuż" 
għat-terminu "użu" għandha tapplika fit-
test kollu.)

Or. en
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Emenda 60
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
online għandha konsegwenzi negattivi serji 
għall-utenti, għaċ-ċittadini u għas-soċjetà 
inġenerali, kif ukoll għall-fornituri tas-
servizzi online li jospitaw tali kontenut, 
peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-utenti 
tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli tan-
negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
għandhom responsabbiltajiet soċjetali 
partikolari biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn użu ħażin mit-terroristi u 
jgħinu biex jiġi indirizzat il-kontenut 
terroristiku mxerred permezz tas-servizzi 
tagħhom.

(3) Il-preżenza ta' kontenut terroristiku 
illegali online għandha konsegwenzi 
negattivi serji għall-utenti, għaċ-ċittadini u 
għas-soċjetà inġenerali, kif ukoll għall-
fornituri tas-servizzi online li jospitaw tali 
kontenut, peress li ddgħajjef il-fiduċja tal-
utenti tagħhom u tagħmel ħsara lill-mudelli 
tan-negozju tagħhom. Fid-dawl tar-rwol 
ċentrali tagħhom u l-mezzi u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi assoċjati mas-servizzi li 
jipprovdu, il-fornituri tas-servizzi onlajn 
jistgħu jappoġġjaw lill-awtoritajiet 
kompetenti billi jipproteġu s-servizzi 
tagħhom minn abbuż u jgħinu biex jiġi 
indirizzat il-kontenut terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku 
online li bdew fl-2015 permezz ta' qafas 
ta' kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jeħtieġ li jkunu ikkumplimentati minn 
qafas leġiżlattiv ċar sabiex ikomplu 
jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal kontenut 

(4) Il-qafas leġiżlattiv ċar jibni fuq 
kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting, 
li ġew imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347.
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terroristiku online u jindirizzaw b'mod 
adegwat problema li tevolvi b'mod rapidu. 
Dan il-qafas leġislattiv għandu l-għan li 
jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347 u jwieġeb 
għas-sejħiet li saru mill-Parlament 
Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex 
jindirizzaw il-kontenut illegali u ta' ħsara 
u mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni awtomatika u t-tneħħija 
ta' kontenut li jinċita atti terroristiċi.
_________________ _________________
7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

Or. en

Emenda 62
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku 
online li bdew fl-2015 permezz ta' qafas ta' 
kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jeħtieġ li jkunu ikkumplimentati minn 
qafas leġiżlattiv ċar sabiex ikomplu 
jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal kontenut 
terroristiku online u jindirizzaw b'mod 
adegwat problema li tevolvi b'mod rapidu. 
Dan il-qafas leġislattiv għandu l-għan li 
jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347 u jwieġeb 
għas-sejħiet li saru mill-Parlament 
Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex 

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut illegali 
terroristiku online li bdew fl-2015 permezz 
ta' qafas ta' kooperazzjoni volontarja bejn l-
Istati Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Dan il-qafas leġiżlattiv għandu l-
għan li jibni fuq dawk l-isforzi, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347.
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jindirizzaw il-kontenut illegali u ta' ħsara 
u mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni awtomatika u t-tneħħija 
ta' kontenut li jinċita atti terroristiċi.
_________________ _________________
7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

Or. en

Emenda 63
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku 
online li bdew fl-2015 permezz ta' qafas ta' 
kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jeħtieġ li jkunu ikkumplimentati minn 
qafas leġiżlattiv ċar sabiex ikomplu 
jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal kontenut 
terroristiku online u jindirizzaw b'mod 
adegwat problema li tevolvi b'mod rapidu. 
Dan il-qafas leġislattiv għandu l-għan li 
jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347 u jwieġeb 
għas-sejħiet li saru mill-Parlament 
Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex 
jindirizzaw il-kontenut illegali u ta' ħsara u 
mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni awtomatika u t-tneħħija ta' 
kontenut li jinċita atti terroristiċi.

(4) Kif enfasizzat mir-rapport tal-
Kumitat speċjali tal-Parlament Ewropew 
dwar it-Terroriżmu1a, l-isforzi fil-livell tal-
Unjoni biex jiġi miġġieled il-kontenut 
terroristiku online li bdew fl-2015 permezz 
ta' qafas ta' kooperazzjoni volontarja bejn l-
Istati Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting ma kinux biżżejjed. Għalhekk l-
oqfsa legali tal-UE jeħtieġ li jkunu 
kkumplimentati minn qafas leġiżlattiv ċar 
sabiex ikomplu jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal 
kontenut terroristiku online u jindirizzaw 
b'mod adegwat problema li tevolvi b'mod 
rapidu. Dan il-qafas leġiżlattiv għandu l-
għan li jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/334 u jwieġeb 
għas-sejħiet li saru mill-Parlament 
Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex 
jindirizzaw il-kontenut illegali u ta' ħsara u 
mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni awtomatika u t-tneħħija ta' 
kontenut li jinċita atti terroristiċi.
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7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

Or. en

Emenda 64
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku 
online li bdew fl-2015 permezz ta' qafas ta' 
kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jeħtieġ li jkunu ikkumplimentati minn 
qafas leġiżlattiv ċar sabiex ikomplu 
jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal kontenut 
terroristiku online u jindirizzaw b'mod 
adegwat problema li tevolvi b'mod rapidu. 
Dan il-qafas leġislattiv għandu l-għan li 
jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347 u jwieġeb 
għas-sejħiet li saru mill-Parlament 
Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex 
jindirizzaw il-kontenut illegali u ta' ħsara 
u mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni awtomatika u t-tneħħija ta' 
kontenut li jinċita atti terroristiċi.

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku 
online li bdew fl-2015 permezz ta' qafas ta' 
kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jeħtieġ li jkunu ikkumplimentati minn 
qafas leġiżlattiv ċar sabiex ikomplu 
jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal kontenut 
terroristiku online, jindirizzaw b'mod 
adegwat problema li qed tevolvi, u jdaħħlu 
fis-seħħ salvagwardji meħtieġa biex 
jiżguraw l-istat tad-dritt u l-protezzjoni 
tad-drittijiet fundamentali. Dan il-qafas 
leġiżlattiv għandu l-għan li jibni fuq u 
jindirizza xi nuqqasijiet tal-isforzi 
volontarji, li ġew imsaħħa mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 
2018/3347 u jwieġeb għas-sejħiet li saru 
mill-Parlament Ewropew biex jissaħħu l-
miżuri biex jindirizzaw il-kontenut illegali 
f'konformità mal-qafas orizzontali 
stabbilit mid-Direttiva 2000/31/KE u mill-
Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

_________________ _________________
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7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

Or. en

Emenda 65
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku 
online li bdew fl-2015 permezz ta' qafas ta' 
kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jeħtieġ li jkunu ikkumplimentati minn 
qafas leġiżlattiv ċar sabiex ikomplu 
jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal kontenut 
terroristiku online u jindirizzaw b'mod 
adegwat problema li tevolvi b'mod rapidu. 
Dan il-qafas leġiżlattiv għandu l-għan li 
jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347 u jwieġeb 
għas-sejħiet li saru mill-Parlament 
Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex 
jindirizzaw il-kontenut illegali u ta' ħsara u 
mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni awtomatika u t-tneħħija ta' 
kontenut li jinċita atti terroristiċi.

(4) L-isforzi fil-livell tal-Unjoni biex 
jiġi miġġieled il-kontenut terroristiku 
online li bdew fl-2015 permezz ta' qafas ta' 
kooperazzjoni volontarja bejn l-Istati 
Membri u l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jeħtieġ li jkunu kkumplimentati minn qafas 
leġiżlattiv ċar applikabbli b'mod uniformi 
fl-Istati Membri kollha tal-UE sabiex 
ikomplu jnaqqsu l-aċċessibbiltà għal 
kontenut terroristiku online u jindirizzaw 
b'mod adegwat problema li tevolvi b'mod 
rapidu. Dan il-qafas leġislattiv għandu l-
għan li jibni fuq l-isforzi volontarji, li ġew 
imsaħħa mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2018/3347 u jwieġeb 
għas-sejħiet li saru mill-Parlament 
Ewropew biex jissaħħu l-miżuri biex 
jindirizzaw il-kontenut illegali u ta' ħsara u 
mill-Kunsill Ewropew biex itejbu l-
individwazzjoni awtomatika u t-tneħħija ta' 
kontenut li jinċita atti terroristiċi.

_________________
7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2018/334 tal-1 ta' Marzu 2018 dwar 
miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-
kontenut illegali online (ĠU L 63, 
6.3.2018, p. 50).

Or. ro
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Emenda 66
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur 
ta' servizz ta' hosting f'konformità ma' dan 
ir-Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

(5) Jenħtieġ li dan ir-Regolament 
jistabbilixxi obbligi speċifiċi ta' ċerti 
fornituri ta' servizzi ta' hosting, u 
dmirijiet ta' kura għal dawk il-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting li huma esposti għal 
ammont sinifikanti ta' kontenut 
terroristiku illegali. L-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament jenħtieġ li tkun mingħajr 
preġudizzju għall-Artikoli 14 u 15 tad-
Direttiva 2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
l-eżenzjoni mir-responsabbiltà mogħtija 
lill-fornituri ta' servizz ta' hosting jenħtieġ 
li ma tkunx affettwata minn kwalunkwe 
miżura li jieħdu f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
addizzjonali, m'għandhomx fihom 
infushon iwasslu biex dak il-fornitur ta' 
servizzi jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni 
mir-responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni, bil-kundizzjoni li ma 
jkollhomx għarfien attwali ta' attività jew 
informazzjoni illegali jew, li meta jiksbu 
dan l-għarfien, ineħħu jew jiddiżattivaw l-
aċċess għal dak il-kontenut malajr. Peress 
li l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/31/KE 
jipprojbixxi obbligi ġenerali ta' 
monitoraġġ fuq l-informazzjoni li jaħżnu 
kif ukoll obbligi ġenerali biex ifittxu 
attivament fatti jew ċirkostanzi li jindikaw 
attività illegali, jenħtieġ li dan ir-
Regolament ma jwassalx biex lill-fornituri 
ta' hosting tingħadda informazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti li tkun vaga 
rigward l-istatus tal-legalità tal-kontenut 
notifikat. Meta l-fornitur tal-hosting ma 
jkunx infurmat mill-awtorità kompetenti 
jekk il-kontenut innotifikat ikunx 
ikkunsidrat bħala illegali, jista' jkollu r-



PE636.146v02-00 24/137 AM\1177907MT.docx

MT

riskju li jinżamm responsabbli talli jkun 
naqas milli jaġixxi bil-ħeffa biex ineħħi l-
kontenut. Għalhekk, din l-informazzjoni 
jeħtieġ li tiġi pprovduta fi kwalunkwe każ 
mill-awtorità kompetenti. Dan ir-
Regolament ma jaffettwax is-setgħat tal-
awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li 
jistabbilixxu r-responsabbiltà ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting f'każijiet speċifiċi 
fejn il-kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 
tad-Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni 
mir-responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

_________________ _________________
8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
('Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku') 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-

(5) Jenħtieġ li dan ir-Regolament ikun 
japplika mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 14 u għall-Artikolu 15 tad-
Direttiva 2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni u jenħtieġ li ma jwasslux 
għall-obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. 
Dan ir-Regolament ma jaffettwax is-
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responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

setgħat tal-awtoritajiet u l-qrati nazzjonali 
li jistabbilixxu r-responsabbiltà ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting f'każijiet speċifiċi 
fejn il-kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 
tad-Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni 
mir-responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

_________________ _________________
8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 68
Andrejs Mamikins

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dawk id-
dispożizzjonijiet jew jiġi impost fuqu l-
obbligu ta' monitoraġġ. Dan ir-
Regolament ma jaffettwax is-setgħat tal-
awtoritajiet u l-qrati nazzjonali li 
jistabbilixxu r-responsabbiltà ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting f'każijiet speċifiċi 
fejn il-kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 
tad-Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni 
mir-responsabbiltà ma jiġux issodisfati.
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_________________ _________________
8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
('Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku') 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva volontarja, m'għandhomx fihom 
infushon iwasslu biex dak il-fornitur ta' 
servizzi jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni 
mir-responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

_________________ _________________
8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
('Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku') 

8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
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(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1). (ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 u 15 tad-
Direttiva 2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
addizzjonali, m'għandhomx fihom 
infushon iwasslu biex dak il-fornitur ta' 
servizzi jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni 
mir-responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

_________________ _________________
8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
('Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku') 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 71
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

_________________ _________________
8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
('Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku') 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 72
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament, inkluż kwalunkwe miżura 
proattiva, m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni mir-
responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

(5) L-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament m'għandhiex taffettwa l-
applikazzjoni tal-Artikoli 14 u 15 tad-
Direttiva 2000/31/KE8. B'mod partikolari, 
kwalunkwe miżura meħuda mill-fornitur ta' 
servizz ta' hosting f'konformità ma' dan ir-
Regolament m'għandhomx fihom infushon 
iwasslu biex dak il-fornitur ta' servizzi 
jitlef il-benefiċċju tal-eżenzjoni mir-
responsabbiltà prevista f'dik id-
dispożizzjoni. Dan ir-Regolament ma 
jaffettwax is-setgħat tal-awtoritajiet u l-
qrati nazzjonali li jistabbilixxu r-
responsabbiltà ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting f'każijiet speċifiċi fejn il-
kundizzjonijiet skont l-Artikolu 14 u 15 
tad-Direttiva 2000/31/KE għal eżenzjoni 
mir-responsabbiltà ma jiġux issodisfati.

_________________ _________________
8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku") 
(ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Emenda 73
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli biex jiġi evitat l-użu ħażin 
tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku online sabiex ikun 
garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern huma stabbiliti f'dan ir-Regolament 
b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali 
protetti fl-ordni legali tal-Unjoni u b'mod 

(6) Ir-regoli biex jiġi evitat l-użu ħażin 
tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku online sabiex ikun 
garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern, jipprovdu livell massimu ta' 
protezzjoni għall-utenti, u b'hekk jagħtu 
spinta lill-fiduċja tagħhom, huma stabbiliti 
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partikolari dawk garantiti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

f'dan ir-Regolament b'rispett sħiħ tad-
drittijiet fundamentali protetti fl-ordni 
legali tal-Unjoni u b'mod partikolari dawk 
garantiti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. ro

Emenda 74
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli biex jiġi evitat l-użu ħażin 
tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku online sabiex ikun 
garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern huma stabbiliti f'dan ir-Regolament 
b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali 
protetti fl-ordni legali tal-Unjoni u b'mod 
partikolari dawk garantiti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

(6) Ir-regoli biex jiġi indirizzat l-użu 
ħażin tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku online sabiex ikun 
garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern huma stabbiliti f'dan ir-Regolament 
b'rispett sħiħ tal-istat tad-dritt u tad-
drittijiet fundamentali protetti fl-ordni 
legali tal-Unjoni u b'mod partikolari dawk 
garantiti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 75
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli biex jiġi evitat l-użu ħażin 
tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku online sabiex ikun 
garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern huma stabbiliti f'dan ir-Regolament 
b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali 
protetti fl-ordni legali tal-Unjoni u b'mod 

(6) Ir-regoli biex jiġi evitat l-użu ħażin 
tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku illegali online sabiex 
ikun garantit il-funzjonament bla xkiel tas-
suq intern huma stabbiliti f'dan ir-
Regolament u jenħtieġ li jirrispettaw bis-
sħiħ id-drittijiet fundamentali kif deskritti 
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partikolari dawk garantiti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

fl-ordni legali tal-Unjoni u b'mod 
partikolari dawk garantiti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli biex jiġi evitat l-użu ħażin 
tas-servizzi tal-hosting għat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku online sabiex ikun 
garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern huma stabbiliti f'dan ir-Regolament 
b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali 
protetti fl-ordni legali tal-Unjoni u b'mod 
partikolari dawk garantiti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

(6) Ir-regoli biex jiġi llimitat it-tixrid 
ta' kontenut terroristiku online sabiex ikun 
garantit il-funzjonament bla xkiel tas-suq 
intern huma stabbiliti f'dan ir-Regolament 
b'rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali 
protetti fl-ordni legali tal-Unjoni u b'mod 
partikolari dawk garantiti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 77
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tal-istat 
tad-dritt u tad-drittijiet fundamentali 
involuti. Dan jinkludi d-drittijiet tar-rispett 
tal-ħajja privata u tal-protezzjoni tad-data 
personali, id-dritt għal protezzjoni 
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effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lill-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

ġudizzjarja effettiva, id-dritt għal-libertà 
tal-espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lil-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni u 
d-drittijiet għall-privatezza u l-protezzjoni 
tad-data personali, li jikkostitwixxu 
wieħed mill-pedamenti essenzjali ta' 
soċjetà pluralista, demokratika, u waħda 
mill-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni. 
Il-miżuri li jittieħdu biex jitneħħa l-
kontenut terroristiku online jikkostitwixxu 
interferenza fil-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni, u għalhekk għandhom 
ikunu strettament immirati, neċessarji, 
xierqa u proporzjonati biex jgħinu fil-
ġlieda kontra t-terroriżmu, inklużi l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi, fis-sens li jridu jservu biex 
jindirizzaw it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

Or. en

Emenda 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
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filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lill-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lid-dritt 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni kif ukoll lid-dritt tal-
privatezza, li jikkostitwixxu wieħed mill-
pedamenti essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi. Dan 
ir-Regolament jenħtieġ li ma jaffettwax ir-
regoli applikabbli dwar l-ipproċessar ta' 
data personali, b'mod partikolari r-
Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva 
(UE) 2016/680.

Or. en

Emenda 79
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lill-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lil-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi billi l-
miżuri effettivi online kontra t-terroriżmu 
u l-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni 
mhumiex għanijiet konfliġġenti, imma 
komplementari u li jirrinfurzaw lil xulxin.

Or. en

Emenda 80
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lill-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

(7) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-
sigurtà pubblika u jenħtieġ li jistabbilixxi 
salvagwardji xierqa u robusti biex jiżgura 
l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
involuti. Dan jinkludi d-drittijiet tar-rispett 
tal-ħajja privata u tal-protezzjoni tad-data 
personali, id-dritt għal protezzjoni 
ġudizzjarja effettiva, id-dritt għal-libertà 
tal-espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa u proporzjonati f'soċjetà 
demokratika, b'kunsiderazzjoni tal-
importanza partikolari mogħtija lil-libertà 
tal-espressjoni u lil-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, kif ukoll ir-
rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni 
tad-data personali, li jikkostitwixxu l-
pedamenti essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u huma fost il-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-libertà li wieħed jirċievi u 
jagħti informazzjoni għandhom ikunu 
strettament proporzjonati u neċessarji, 
immirati b'mod strett, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku illegali biss, u mingħajr ma jiġi 
affettwat id-dritt li wieħed jirċievi u 
jgħaddi informazzjoni legalment, filwaqt li 
jitqies ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting biex jiffaċilitaw id-
dibattitu pubbliku u d-distribuzzjoni u l-
wasla ta' fatti, opinjonijiet u ideat skont il-
liġi.

Or. en
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Emenda 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lill-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

(7) Dan ir-Regolament jikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li jistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex jiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lil-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi. Dan 
ir-Regolament jenħtieġ li ma jaffettwaw 
ir-regoli applikabbli dwar l-ipproċessar ta' 
data personali, b'mod partikolari kif 
stabbilit fir-Regolament (UE) 2016/679 u 
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d-Direttiva (UE) 2016/680.

Or. en

Emenda 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Dan ir-Regolament 
jikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-
sigurtà pubblika filwaqt li jistabbilixxi 
salvagwardji xierqa u robusti biex jiżgura 
l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
involuti. Dan jinkludi d-drittijiet tar-rispett 
tal-ħajja privata u tal-protezzjoni tad-data 
personali, id-dritt għal protezzjoni 
ġudizzjarja effettiva, id-dritt għal-libertà 
tal-espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lill-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, li 
tikkostitwixxi wieħed mill-pedamenti 
essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u waħda mill-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

(7) Din id-Direttiva tikkontribwixxi 
għall-protezzjoni tas-sigurtà pubblika 
filwaqt li tistabbilixxi salvagwardji xierqa 
u robusti biex tiżgura l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali involuti. Dan 
jinkludi d-drittijiet tar-rispett tal-ħajja 
privata u tal-protezzjoni tad-data personali, 
id-dritt għal protezzjoni ġudizzjarja 
effettiva, id-dritt għal-libertà tal-
espressjoni, inkluża l-libertà li wieħed 
jirċievi u jagħti informazzjoni, il-libertà ta' 
intrapriża, u l-prinċipju ta' 
nondiskriminazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti u l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jadottaw biss miżuri li 
jkunu meħtieġa, xierqa u proporzjonati 
f'soċjetà demokratika, b'kunsiderazzjoni 
tal-importanza partikolari mogħtija lil-
libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni, 
kif ukoll lir-rispett tal-ħajja privata u tal-
familja u lill-protezzjoni tad-data 
personali, li jikkostitwixxu wieħed mill-
pedamenti essenzjali ta' soċjetà pluralista, 
demokratika, u huma fost il-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni. Il-miżuri li 
jikkostitwixxu interferenza fil-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni għandhom 
ikunu strettament immirati, fis-sens li jridu 
jservu biex jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku, iżda mingħajr ma jiġi affettwat 
id-dritt li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni legalment, filwaqt li jitqies 
ir-rwol ċentrali tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting biex jiffaċilitaw id-dibattitu 
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pubbliku u d-distribuzzjoni u l-wasla ta' 
fatti, opinjonijiet u ideat skont il-liġi.

Or. en

Emenda 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Dan ir-Regolament jenħtieġ li ma 
jkollux l-effett li jimmodifika l-obbligu 
għall-Istati Membri li jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali u l-prinċipji legali 
fundamentali kif imnaqqxa fl-Artikolu 6 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, u lanqas ir-regoli 
applikabbli dwar l-ipproċessar tad-data 
personali, bħar-Regolament 2016/679 u d-
Direttiva 2016/680.

Or. en

Emenda 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-miżuri meħuda biex jitneħħa l-
kontenut terroristiku online jenħtieġ li 
jkunu mmirati, neċessarji, xierqa u 
proporzjonati.

Or. en
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Emenda 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 
b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari 
l-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-fornituri tal-kontenut li 
jikkontestaw b'mod effettiv l-ordnijiet ta' 
tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru 
li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni 
ta' tneħħija.

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 
b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari, 
fil-kuntest ta' dan ir-Regolament, il-
possibbiltà li l-utenti jikkontestaw it-
tneħħija tal-kontenut li tirriżulta mill-
miżuri meħuda mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting kif previst f'dan ir-Regolament 
u li jkunu infurmati dwar mezzi ta' 
rimedju effettivi, kemm interni kif ukoll 
quddiem il-qorti tal-Istat Membru ta' 
residenza. Jinkludi wkoll il-kapaċità li l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting u l-fornituri 
tal-kontenut jikkontestaw b'mod effettiv l-
ordnijiet ta' tneħħija quddiem il-qorti tal-
Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu 
ħarġu l-ordni ta' tneħħija, il-qorti tal-Istat 
Membru fejn huwa stabbilit jew 
irrappreżentat il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting, jew il-qorti tal-Istat Membru ta' 
residenza għall-fornitur tal-kontenut.

Or. en

Emenda 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 
b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari 
l-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-fornituri tal-kontenut li 
jikkontestaw b'mod effettiv l-ordnijiet ta' 
tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru 
li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni 
ta' tneħħija.

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 
b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari 
l-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-fornituri tal-kontenut li 
jikkontestaw b'mod effettiv l-ordnijiet ta' 
tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru 
li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni 
ta' tneħħija. Dak id-dritt jista' jiġi eżerċitat 
quddiem il-qorti tal-Istat Membru li fih 
ikun jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jew fejn ir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
ta' hosting skont l-Artikolu 16 ikun 
residenti jew stabbilit.

Or. en

Emenda 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 
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b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari 
l-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-fornituri tal-kontenut li 
jikkontestaw b'mod effettiv l-ordnijiet ta' 
tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru 
li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni 
ta' tneħħija.

b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari 
l-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-fornituri tal-kontenut li 
jikkontestaw b'mod effettiv l-ordnijiet ta' 
tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru 
li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni 
ta' tneħħija. Barra minn hekk, il-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting jenħtieġ li jkollhom 
id-dritt li jikkontestaw deċiżjoni li timponi 
miżuri jew penali proattivi quddiem il-
qorti tal-Istat Membru li l-awtoritajiet 
tiegħu adottaw id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 88
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 
b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari 
l-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-fornituri tal-kontenut li 
jikkontestaw b'mod effettiv l-ordnijiet ta' 
tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru 
li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni 
ta' tneħħija.

(8) Id-dritt għal rimedju effettiv huwa 
minqux fl-Artikolu 19 tat-TUE u fl-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Kull 
persuna fiżika jew ġuridika għandha d-dritt 
għal rimedju ġudizzjarju effettiv quddiem 
il-qorti nazzjonali kompetenti kontra 
kwalunkwe waħda mill-miżuri meħuda 
skont dan ir-Regolament, li tista' taffettwa 
b'mod negattiv id-drittijiet ta' dik il-
persuna. Id-dritt jinkludi, b'mod partikolari 
l-possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-fornituri tal-kontenut li 
jikkontestaw b'mod effettiv l-ordnijiet ta' 
tneħħija quddiem il-qorti tal-Istat Membru 
li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-ordni 
ta' tneħħija, u l-possibbiltà għall-fornituri 
tal-kontenut li jikkontestaw ir-riżultati tal-
miżuri meħuda mill-fornitur tal-hosting.

Or. en
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Emenda 89
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal li jinstiga, jinkoraġġixxi 
jew jippromwovi t-twettiq ta' reati 
terroristiċi jew jikkontribwixxi għalihom, 
jew jippromwovi l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Id-
definizzjoni jenħtieġ li tkopri wkoll il-
kontenut li jipprovdi gwida għall-
manifattura u l-użu ta' splussivi, armi 
tan-nar, kwalunkwe armi oħra, sustanzi 
tossiċi jew perikolużi kif ukoll sustanzi 
Kimiċi, Bijoloġiċi, Radjoloġiċi u Nukleari 
(CBRN) u kwalunkwe gwida dwar metodi 
u tekniki oħra, inkluż is-selezzjoni ta' 
miri, għall-finijiet li jitwettqu reati 
terroristiċi. Dan il-materjal tal-
informazzjoni jinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
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disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
kontronarrattivi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat, billi jintlaħaq bilanċ ġust 
bejn d-drittijiet fundamentali u l-ħtiġijiet 
tas-sigurtà pubblika. Speċjalment 
f'każijiet fejn il-fornitur tal-kontenut 
għandu responsabbiltà editorjali, 
kwalunkwe deċiżjoni dwar it-tneħħija tal-
materjal imxerred jenħtieġ li tqis l-
istandards ġurnalistiċi stabbiliti mir-
regolamentazzjoni tal-istampa jew tal-
midja konsistenti mal-liġi tal-Unjoni u l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li l-espressjoni ta' 
fehmiet radikali, polemiċi jew 
kontroversjali fid-dibattitu pubbliku dwar 
kwistjonijiet politiċi sensittivi ma titqiesx 
bħala kontenut terroristiku.

_________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 90
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda



PE636.146v02-00 44/137 AM\1177907MT.docx

MT

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9 . Minħabba l-ħtieġa li l-
propaganda terroristika l-aktar dannuża 
online tiġi indirizzata, jenħtieġ li d-
definizzjoni tħaddan materjal u 
informazzjoni li jinstigaw, jinkoraġġixxu 
jew jippromwovu t-twettiq ta' reati 
terroristiċi jew jikkontribwixxu għalihom, 
jipprovdu struzzjonijiet għat-twettiq ta' 
dawn ir-reati jew jippromwovu l-
parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' grupp 
terroristiku. Din l-informazzjoni tinkludi 
b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku illegali 
online, dan ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi definizzjoni ta' kontenut 
terroristiku illegali abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-kontenut 
terroristiku illegali online jiġi indirizzat, 
jenħtieġ li d-definizzjoni tħaddan materjal 
u informazzjoni li intenzjonalment 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
meta u sakemm jitwettqu b'għan 
terroristiku speċifiku, jiġifieri biex 
jintimidaw b'mod serju l-popolazzjoni, 
biex iġiegħlu gvern jew organizzazzjoni 
internazzjonali bla bżonn iwettqu jew 
jastjenu milli jwettqu kwalunkwe att, jew 
li jiddestabbilizzaw serjament jew jeqirdu 
l-istrutturi politiċi, kostituzzjonali, 
ekonomiċi jew soċjali fundamentali ta' 
pajjiż jew ta' organizzazzjoni 
internazzjonali. Din l-informazzjoni 
tinkludi b'mod partikolari, testi miktuba, 
stampi, reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. 
Meta jivvalutaw jekk il-kontenut 
jikkostitwixxix kontenut terroristiku skont 
it-tifsira ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting jieħdu kont ta' 
fatturi bħan-natura u l-kliem tad-
dikjarazzjonijiet, il-kuntest li fih saru d-
dikjarazzjonijiet u l-potenzjal tagħhom li 
jwasslu għal konsegwenzi ta' ħsara, u 
b'hekk jaffettwaw is-sigurtà u s-sikurezza 
tal-persuni jew ir-rispett għal drittijiet 
fundamentali oħra, inkluż id-dritt għal-
libertà tal-espressjoni, u d-drittijiet għall-
privatezza u l-ħajja tal-familja u għall-
protezzjoni tad-data personali. Il-fatt li l-
materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
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persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk, l-
espressjoni ta' fehmiet radikali, polemiċi 
jew kontroversjali fid-dibattitu pubbliku 
dwar kwistjonijiet politiċi sensittivi ma 
taqax taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament u, b'mod partikolari, 
tad-definizzjoni ta' provokazzjoni 
pubblika biex jitwettqu reati terroristiċi.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-
propaganda terroristika l-aktar dannuża 
online tiġi indirizzata, jenħtieġ li d-

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, din 
id-Direttiva jenħtieġ li tistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku abbażi 
tad-definizzjoni ta' reati terroristiċi skont 
id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Minħabba l-ħtieġa 
li l-kontenut terroristiku online jiġi 
indirizzat, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
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definizzjoni tħaddan materjal u 
informazzjoni li jinstigaw, jinkoraġġixxu 
jew jippromwovu t-twettiq ta' reati 
terroristiċi jew jikkontribwixxu għalihom, 
jipprovdu struzzjonijiet għat-twettiq ta' 
dawn ir-reati jew jippromwovu l-
parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' grupp 
terroristiku. Din l-informazzjoni tinkludi 
b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

intenzjonalment jinstigaw, jinkoraġġixxu 
jew jippromwovu t-twettiq ta' reati 
terroristiċi jew jikkontribwixxu għalihom, 
jipprovdu struzzjonijiet għat-twettiq ta' 
dawn ir-reati meta u sakemm jitwettqu 
b'għan terroristiku speċifiku, jiġifieri biex 
jintimidaw b'mod serju l-popolazzjoni, 
biex iġiegħlu gvern jew organizzazzjoni 
internazzjonali bla bżonn iwettqu jew 
jastjenu milli jwettqu kwalunkwe att, jew 
li jiddestabbilizzaw serjament jew jeqirdu 
l-istrutturi politiċi, kostituzzjonali, 
ekonomiċi jew soċjali fundamentali ta' 
pajjiż jew ta' organizzazzjoni 
internazzjonali. Din l-informazzjoni 
tinkludi b'mod partikolari, testi miktuba, 
stampi, reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. 
Meta jivvalutaw jekk il-kontenut 
jikkostitwixxix kontenut terroristiku skont 
it-tifsira ta' din id-Direttiva, jenħtieġ li l-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting jieħdu kont ta' 
fatturi bħan-natura u l-kliem tad-
dikjarazzjonijiet, il-kuntest li fih saru d-
dikjarazzjonijiet u l-potenzjal tagħhom li 
jwasslu għal konsegwenzi ta' ħsara, u 
b'hekk jaffettwaw is-sigurtà u s-sikurezza 
tal-persuni jew ir-rispett għal drittijiet 
fundamentali oħra, inkluż id-dritt għal-
libertà tal-espressjoni, u d-drittijiet għall-
ħajja privata u tal-familja u għall-
protezzjoni tad-data personali. Il-fatt li l-
materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk, l-
espressjoni ta' fehmiet radikali, polemiċi 
jew kontroversjali fid-dibattitu pubbliku 
dwar kwistjonijiet politiċi sensittivi, ma 
taqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva u, b'mod partikolari, tad-
definizzjoni ta' provokazzjoni pubblika 
għat-twettiq ta' reati terroristiċi.
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_________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 92
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9 . Minħabba l-ħtieġa li l-
propaganda terroristika l-aktar dannuża 
online tiġi indirizzata, jenħtieġ li d-
definizzjoni tħaddan materjal u 
informazzjoni li jinstigaw, jinkoraġġixxu 
jew jippromwovu t-twettiq ta' reati 
terroristiċi jew jikkontribwixxu għalihom, 
jipprovdu struzzjonijiet għat-twettiq ta' 
dawn ir-reati jew jippromwovu l-
parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' grupp 
terroristiku. Din l-informazzjoni tinkludi 
b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li jistgħu jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi indirizzat 
it-tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku li hija 
konformi mad-definizzjoni ta' reati 
terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Din l-informazzjoni tinkludi 
b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
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ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, artistiċi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka, jew għal 
skopijiet ta' sensibilizzazzjoni kontra l-
attività terroristika, ikun protett b'mod 
adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ li l-
espressjoni ta' fehmiet radikali, polemiċi 
jew kontroversjali fid-dibattitu pubbliku 
dwar kwistjonijiet politiċi sensittivi ma 
titqiesx bħala kontenut terroristiku.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
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skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati, 
gwida dwar metodi jew tekniki dwar il-
produzzjoni jew l-użu ta' splussivi, armi 
tan-nar jew armi oħra jew sustanzi noċivi 
kif ukoll sustanzi CBRN, jew 
jippromwovu l-parteċipazzjoni f'attivitajiet 
ta' grupp terroristiku. Din l-informazzjoni 
tinkludi b'mod partikolari, testi miktuba, 
stampi, reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. 
Meta jivvalutaw jekk il-kontenut 
jikkostitwixxix kontenut terroristiku skont 
it-tifsira ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-
awtoritajiet kompetenti kif ukoll il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting jieħdu kont ta' 
fatturi bħan-natura u l-kliem tad-
dikjarazzjonijiet, il-kuntest li fih saru d-
dikjarazzjonijiet u l-potenzjal tagħhom li 
jwasslu għal konsegwenzi ta' ħsara, u 
b'hekk jaffettwaw is-sigurtà u s-sikurezza 
tal-persuni. Il-fatt li l-materjal kien prodott, 
huwa attribwibbli jew disseminat f'isem 
organizzazzjoni jew persuna terroristika 
elenkata mill-UE jikkostitwixxi fattur 
importanti fil-valutazzjoni. Jenħtieġ li 
kontenut disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi, kontronarrattivi jew ta' riċerka 
jkun protett b'mod adegwat. Barra minn 
hekk,jenħtieġ li l-espressjoni ta' fehmiet 
radikali, polemiċi jew kontroversjali fid-
dibattitu pubbliku dwar kwistjonijiet 
politiċi sensittivi ma titqiesx bħala 
kontenut terroristiku.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
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Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 94
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
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is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi, ta' riċerka, artistiċi u editorjali 
ma jkunx madankollu kkunsidrat bħala 
kontenut terroristiku, u għalhekk jenħtieġ 
li jiġi eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament. Barra minn 
hekk,jenħtieġ li l-espressjoni ta' fehmiet 
radikali, polemiċi jew kontroversjali fid-
dibattitu pubbliku dwar kwistjonijiet 
politiċi sensittivi ma titqiesx bħala 
kontenut terroristiku.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 95
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
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2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk, jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku. F'dan ir-rigward, il-fornituri 
ta' servizz u l-utenti inkwistjoni jenħtieġ li 
dejjem ikunu jistgħu jiksbu rimedju 
ġudizzjarju;

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
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(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6). (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
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jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk, jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' kwalunkwe fehma li 
tista' tiġi pperċepita bħala radikali, 
polemika jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku u b'mod speċjali dwar 
kwalunkwe tip ta' kwistjoni politika ma 
titqiesx bħala kontenut terroristiku.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
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tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi 
bħan-natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, 
il-kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

tħaddan materjal u informazzjoni li 
manifestament jinstigaw it-twettiq ta' reati 
terroristiċi, jipprovdu struzzjonijiet għat-
twettiq ta' dawn ir-reati jew jippromwovu 
l-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' grupp 
terroristiku. Din l-informazzjoni tinkludi 
b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jista' jintwera li 
jwasslu għal konsegwenzi ta' ħsara, u 
b'hekk jaffettwaw is-sigurtà u s-sikurezza 
tal-persuni. Il-fatt li l-materjal kien prodott, 
huwa attribwibbli jew disseminat f'isem 
organizzazzjoni jew persuna terroristika 
elenkata mill-UE jikkostitwixxi fattur 
importanti fil-valutazzjoni. Jenħtieġ li 
kontenut disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 98
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Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku elenkat 
mill-UE. Din l-informazzjoni tinkludi 
b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
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li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 99
Monika Beňová

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9. Minħabba l-ħtieġa li l-propaganda 
terroristika l-aktar dannuża online tiġi 
indirizzata, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
struzzjonijiet għat-twettiq ta' dawn ir-reati 
jew jippromwovu l-parteċipazzjoni 
f'attivitajiet ta' grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi, imma mhijiex 
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testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

limitata għal, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

_________________ _________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar (9) Sabiex tiġi pprovduta ċarezza dwar 
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l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku għal 
skopijiet preventivi abbażi tad-definizzjoni 
ta' reati terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill9 . Minħabba l-ħtieġa li l-
propaganda terroristika l-aktar dannuża 
online tiġi indirizzata, jenħtieġ li d-
definizzjoni tħaddan materjal u 
informazzjoni li jinstigaw, jinkoraġġixxu 
jew jippromwovu t-twettiq ta' reati 
terroristiċi jew jikkontribwixxu għalihom, 
jipprovdu struzzjonijiet għat-twettiq ta' 
dawn ir-reati jew jippromwovu l-
parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' grupp 
terroristiku. Din l-informazzjoni tinkludi 
b'mod partikolari, testi miktuba, stampi, 
reġistrazzjonijiet awdjo u vidjows. Meta 
jivvalutaw jekk il-kontenut jikkostitwixxix 
kontenut terroristiku skont it-tifsira ta' dan 
ir-Regolament, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti kif ukoll il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jieħdu kont ta' fatturi bħan-
natura u l-kliem tad-dikjarazzjonijiet, il-
kuntest li fih saru d-dikjarazzjonijiet u l-
potenzjal tagħhom li jwasslu għal 
konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk jaffettwaw 
is-sigurtà u s-sikurezza tal-persuni. Il-fatt li 
l-materjal kien prodott, huwa attribwibbli 
jew disseminat f'isem organizzazzjoni jew 
persuna terroristika elenkata mill-UE 
jikkostitwixxi fattur importanti fil-
valutazzjoni. Jenħtieġ li kontenut 
disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

l-azzjonijiet li għandhom jieħdu kemm il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi evitat it-
tixrid ta' kontenut terroristiku online, dan 
ir-Regolament għandu jistabbilixxi 
definizzjoni ta' kontenut terroristiku abbażi 
tad-definizzjoni ta' reati terroristiċi skont 
id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Minħabba l-ħtieġa 
li l-kontenut terroristiku illegali online jiġi 
indirizzat, jenħtieġ li d-definizzjoni 
tħaddan materjal u informazzjoni li 
jinstigaw, jinkoraġġixxu jew jippromwovu 
t-twettiq ta' reati terroristiċi jew 
jikkontribwixxu għalihom, jipprovdu 
taħriġ għat-twettiq ta' dawn ir-reati jew 
rekluti għal grupp terroristiku. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari, 
testi miktuba, stampi, reġistrazzjonijiet 
awdjo u vidjows. Meta jivvalutaw jekk il-
kontenut jikkostitwixxix kontenut 
terroristiku illegali skont it-tifsira ta' dan ir-
Regolament, l-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jeħtiġilhom jibbażaw il-valutazzjoni 
tagħhom fuq fatturi bħall-kunċett tal-
intenzjoni, in-natura u l-kliem tad-
dikjarazzjonijiet, il-kuntest li fih saru d-
dikjarazzjonijiet u r-riskju li jista' jintwera 
tagħhom li jipprovokaw azzjonijiet 
b'konsegwenzi ta' ħsara, u b'hekk 
jaffettwaw is-sigurtà u s-sikurezza tal-
persuni. Il-fatt li l-materjal kien prodott, 
huwa attribwibbli jew disseminat f'isem 
organizzazzjoni jew persuna terroristika 
elenkata mill-UE jikkostitwixxi fattur 
importanti fil-valutazzjoni. Jenħtieġ li 
kontenut disseminat għal finijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi jew ta' riċerka jkun protett 
b'mod adegwat. Barra minn hekk,jenħtieġ 
li l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi ma titqiesx bħala kontenut 
terroristiku.

_________________
9 Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-
Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI 
(ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

Or. en

Emenda 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Meta l-materjal disseminat jiġi 
ppubblikat taħt ir-responsabbiltà editorjali 
ta' fornitur tal-kontenut, kwalunkwe 
deċiżjoni fir-rigward tat-tneħħija ta' tali 
kontenut tista' ssir biss abbażi ta' ordni 
ġudizzjarja. Dan huwa meħtieġ sabiex 
jiġu rispettati b'mod sħiħ id-dritt tal-
Unjoni u d-dritt tal-libertà tal-espressjoni 
u d-dritt għal-libertà u l-pluraliżmu tal-
mezzi tal-komunikazzjoni kif inkorporat 
fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

Or. en

Emenda 102
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
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tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 
disponibbli lil partijiet terzi u siti web fejn 
l-utenti jistgħu jagħmlu kummenti jew 
rieżamijiet. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

tal-informazzjoni li l-għan prinċipali 
tagħhom jew wieħed mill-għanijiet 
prinċipali tagħhom huwa li joffru l-ħżin 
tal-informazzjoni pprovduta minn riċevitur 
tas-servizz fuq talba tiegħu jew tagħha u 
meta jagħmlu l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku, u għal min 
għandu kontroll ġenerali fuq u l-aċċess 
għad-data tal-kontenut maħżuna u 
pproċessata, irrispettivament minn jekk din 
l-attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva, u 
irrispettivament minn jekk il-ħlas tal-
utent huwiex meħtieġ. Pereżempju, tali 
fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jinkludu pjattaformi ta' 
midja soċjali, servizzi ta' streaming ta' 
filmati, vidjow, immaġni u servizzi ta' 
kondiviżjoni tal-awdjo, kondiviżjoni ta' 
fajls u servizzi oħra online sal-punt li 
jagħmlu l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi lil utenti li huma fi ħdanha, 
peress li proporzjon sinifikanti ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu, u jekk 
dawn is-servizzi humiex immirati b'mod 
speċifiku lejn l-utenti fl-Unjoni. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Għall-kuntrarju, is-servizzi li jikkonsistu 
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fil-provvista ta' sempliċi faċilità teknika 
bħal "servizzi tal-cloud" li jkunu 
jikkonsistu fil-forniment ta' riżorsi fiżiċi 
jew virtwali on demand li jipprovdu 
kapaċitajiet ta' computing u ta' 
infrastruttura tal-ħażna li fuqhom il-
fornitur tas-servizz ma jkollu l-ebda dritt 
kuntrattwali fir-rigward ta' liema 
kontenut jinħażen jew kif jiġi pproċessat 
jew isir disponibbli għall-pubbliku mill-
klijenti tiegħu jew mill-utenti aħħarin ta' 
tali klijenti, u meta l-fornitur ta' servizz 
ma jkollu l-ebda kapaċità teknika li 
jneħħi kontenut speċifiku maħżun mill-
klijenti tiegħu jew mill-utenti aħħarin tal-
klijenti tiegħu, jew servizzi li jikkonsistu 
fil-bejgħ ta' oġġetti online, konsenja ta' 
oġġetti bħala tali, jew il-forniment ta' 
servizzi offline, jew siti web privati, inkluż 
blogs, jenħtieġ li ma jitqisux bħala 
fornituri tas-servizz ta' hosting skont il-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Is-sempliċi veikoli u s-
servizzi ta' komunikazzjoni elettronika 
oħra skont it-tifsira tad-
Direttiva xxx/2019 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [Kodiċi Ewropew 
għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi] jew 
il-fornituri ta' servizzi ta' caching, jew 
servizzi oħra pprovduti fi strati oħra tal-
infrastruttura tal-Internet, bħalma huma 
reġistri u reġistraturi, servizzi ta' DNS 
(sistema tal-ismijiet tad-dominji) jew 
servizzi qribhom, bħal servizzi ta' ħlas jew 
servizzi ta' protezzjoni kontra DDoS 
(attakki distribwiti li jwaqqfu s-servizz) 
jenħtieġ li wkoll ma jinftehmux bħala 
fornituri tas-servizz ta' hosting. L-istess 
huwa l-każ tas-servizzi ta' komunikazzjoni 
Interpersonali li jippermettu l-iskambju 
dirett u interattiv ta' informazzjoni 
interpersonali bejn għadd limitat ta' 
persuni, fejn il-persuni li jinizjaw jew 
jipparteċipaw fil-komunikazzjoni 
jiddeterminaw ir-reċipjent(i) tagħha.

Or. en
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Emenda 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 
disponibbli lil partijiet terzi u siti web fejn 
l-utenti jistgħu jagħmlu kummenti jew 
rieżamijiet. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni u l-materjal maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku, 
irrispettivament minn jekk din l-attività 
tkunx ta' natura sempliċiment teknika, 
awtomatika u passiva. Pereżempju, tali 
fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jinkludu pjattaformi ta' 
midja soċjali, servizzi ta' streaming ta' 
filmati, vidjow, immaġni u servizzi ta' 
kondiviżjoni tal-awdjo, kondiviżjoni ta' 
fajls u servizzi oħra ta' cloud sal-punt li 
jagħmlu l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku u siti web fejn l-utenti jistgħu 
jagħmlu kummenti jew rieżamijiet. Servizzi 
tal-infrastruttura ta' cloud li jinkludu l-
forniment ta' riżorsi fiżiċi jew virtwali on 
demand li jipprovdu kapaċitajiet ta' 
computing u ta' infrastruttura tal-ħażna li 
fuqhom il-fornitur tas-servizz ma jkollu l-
ebda dritt kuntrattwali fir-rigward ta' 
liema kontenut jinħażen jew kif jiġi 
pproċessat jew isir disponibbli għall-
pubbliku mill-klijenti tiegħu jew mill-
utenti aħħarin ta' tali klijenti, u meta l-
fornitur ta' servizz ma jkollu l-ebda 
kapaċità teknika li jneħħi kontenut 
speċifiku maħżun mill-klijenti tiegħu jew 
mill-utenti aħħarin tal-klijenti tiegħu, 
jenħtieġ li ma jitqisux li jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Jenħtieġ li r-Regolament 
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aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 104
Michał Boni

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għall-
pubbliku, irrispettivament minn jekk din l-
attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-
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soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 
disponibbli lil partijiet terzi u siti web fejn 
l-utenti jistgħu jagħmlu kummenti jew 
rieżamijiet. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku. Għall-fini ta' 
dan ir-Regolament fornituri tas-servizzi 
ta' infrastruttura ta' cloud u servizzi 
f'saffi oħra tal-infrastruttura tal-Internet 
għajr is-saff tal-applikazzjoni kif ukoll il-
fornituri tas-servizzi ta' webhosting li 
jipprovdu l-infrastruttura teknika lill-
operaturi tas-siti web jenħtieġ li ma jiġux 
ikkunsidrati bħala "fornituri tas-servizz 
ta' hosting". Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
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Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura 
sempliċiment teknika, awtomatika u 
passiva. Pereżempju, tali fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
jinkludu pjattaformi ta' midja soċjali, 
servizzi ta' streaming ta' filmati, vidjow, 
immaġni u servizzi ta' kondiviżjoni tal-
awdjo, kondiviżjoni ta' fajls u servizzi 
oħra ta' cloud sal-punt li jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lil partijiet terzi 
u siti web fejn l-utenti jistgħu jagħmlu 
kummenti jew rieżamijiet. Jenħtieġ li r-
Regolament japplika wkoll għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting stabbiliti barra l-
Unjoni iżda li joffru servizzi fi ħdanha, 
peress li proporzjon sinifikanti ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, din id-Direttiva 
jenħtieġ li tapplika għas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni li jaħżnu l-
informazzjoni pprovduta minn riċevitur 
tas-servizz fuq talba tiegħu jew tagħha u 
meta jagħmlu l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku. Pereżempju, 
tali fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jinkludu pjattaformi ta' 
midja soċjali, servizzi ta' streaming ta' 
filmati, vidjow, immaġni u servizzi ta' 
kondiviżjoni tal-awdjo, sal-punt li jagħmlu 
l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku. Jenħtieġ li d-Direttiva tapplika 
wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
stabbiliti barra l-Unjoni iżda li joffru 
servizzi fi ħdanha, peress li proporzjon 
sinifikanti ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting esposti għal kontenut terroristiku 
fuq is-servizzi tagħhom huma stabbiliti 
f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li l-
kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq Uniku 
Diġitali jikkonformaw mal-istess rekwiżiti, 
irrispettivament mill-pajjiż ta' stabbiliment 
tagħhom. L-istabbiliment ta' jekk fornitur 
tas-servizzi joffrix servizzi fl-Unjoni 
jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-fornitur 
tas-servizzi jippermettix persuni ġuridiċi 
jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed jew aktar 
jużaw is-servizzi tiegħu. Madankollu, 
jenħtieġ li s-sempliċi aċċessibbiltà tas-sit 
web tal-fornitur ta' servizz jew ta' indirizz 
elettroniku u ta' dettalji oħra ta' kuntatt fi 
Stat Membru wieħed jew aktar meħuda 
b'mod iżolat ma tkunx kundizzjoni 
suffiċjenti għall-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.
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Or. en

Emenda 106
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura 
sempliċiment teknika, awtomatika u 
passiva. Pereżempju, tali fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
jinkludu pjattaformi ta' midja soċjali, 
servizzi ta' streaming ta' filmati, vidjow, 
immaġni u servizzi ta' kondiviżjoni tal-
awdjo, kondiviżjoni ta' fajls u servizzi 
oħra ta' cloud sal-punt li jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lil partijiet terzi 
u siti web fejn l-utenti jistgħu jagħmlu 
kummenti jew rieżamijiet. Jenħtieġ li r-
Regolament japplika wkoll għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting stabbiliti barra l-
Unjoni iżda li joffru servizzi fi ħdanha, 
peress li proporzjon sinifikanti ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku illegali, dan ir-
Regolament għandu japplika għas-servizzi 
tas-soċjetà tal-informazzjoni li jaħżnu l-
informazzjoni pprovduta minn riċevitur 
tas-servizz fuq talba tiegħu jew tagħha u 
meta jagħmlu l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku. Pereżempju, 
tali fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jinkludu pjattaformi ta' 
midja soċjali, servizzi ta' streaming ta' 
filmati, vidjow, immaġni u servizzi ta' 
kondiviżjoni tal-awdjo, sal-punt li jagħmlu 
l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku illegali fuq is-servizzi tagħhom 
huma stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi 
żgurat li l-kumpaniji kollha li joperaw fis-
Suq Uniku Diġitali jikkonformaw mal-
istess rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż 
ta' stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment 
ta' jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi 
fl-Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk 
il-fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
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jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura 
sempliċiment teknika, awtomatika u 
passiva. Pereżempju, tali fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
jinkludu pjattaformi ta' midja soċjali, 
servizzi ta' streaming ta' filmati, vidjow, 
immaġni u servizzi ta' kondiviżjoni tal-
awdjo, kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra 
ta' cloud sal-punt li jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lil partijiet terzi 
u siti web fejn l-utenti jistgħu jagħmlu 
kummenti jew rieżamijiet. Jenħtieġ li r-
Regolament japplika wkoll għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting stabbiliti barra l-
Unjoni iżda li joffru servizzi fi ħdanha, 
peress li proporzjon sinifikanti ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għall-
pubbliku. Pereżempju, tali fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
jinkludu pjattaformi ta' midja soċjali, 
servizzi ta' streaming ta' filmati, vidjow, 
immaġni u servizzi ta' kondiviżjoni tal-
awdjo, kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra 
ta' cloud, bl-esklużjoni tal-fornituri ta' 
servizzi tal-infrastruttura tal-cloud, fil-grad 
li jqiegħdu l-informazzjoni għad-
dispożizzjoni diretta tal-pubbliku. Jenħtieġ 
li r-Regolament japplika wkoll għall-
fornituri ta' servizzi ta' hosting stabbiliti 
barra l-Unjoni iżda li joffru servizzi fi 
ħdanha, peress li proporzjon sinifikanti ta' 
fornituri ta' servizzi ta' hosting esposti għal 
kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom huma stabbiliti f'pajjiżi terzi. 
B'hekk jiġi żgurat li l-kumpaniji kollha li 
joperaw fis-Suq Uniku Diġitali 
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stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

jikkonformaw mal-istess rekwiżiti, 
irrispettivament mill-pajjiż ta' stabbiliment 
tagħhom. L-istabbiliment ta' jekk fornitur 
tas-servizzi joffrix servizzi fl-Unjoni 
jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-fornitur 
tas-servizzi jippermettix persuni ġuridiċi 
jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed jew aktar 
jużaw is-servizzi tiegħu. Madankollu, 
jenħtieġ li s-sempliċi aċċessibbiltà tas-sit 
web tal-fornitur ta' servizz jew ta' indirizz 
tal-posta elettronika u ta' dettalji oħra ta' 
kuntatt f'wieħed jew aktar mill-Istati 
Membri meħuda b'mod iżolat ma tkunx 
kundizzjoni suffiċjenti għall-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għall-
pubbliku ġenerali, irrispettivament minn 
jekk din l-attività tkunx ta' natura 
sempliċiment teknika, awtomatika u 
passiva. Pereżempju, tali fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
jinkludu pjattaformi ta' midja soċjali, 
servizzi ta' streaming ta' filmati, vidjow, 
immaġni u servizzi ta' kondiviżjoni tal-
awdjo, kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra 
ta' cloud sal-punt li jagħmlu l-
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disponibbli lil partijiet terzi u siti web fejn 
l-utenti jistgħu jagħmlu kummenti jew 
rieżamijiet. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
ġenerali. Jenħtieġ li r-Regolament japplika 
wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
stabbiliti barra l-Unjoni iżda li joffru 
servizzi fi ħdanha, peress li proporzjon 
sinifikanti ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting esposti għal kontenut terroristiku 
fuq is-servizzi tagħhom huma stabbiliti 
f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li l-
kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq Uniku 
Diġitali jikkonformaw mal-istess rekwiżiti, 
irrispettivament mill-pajjiż ta' stabbiliment 
tagħhom. L-istabbiliment ta' jekk fornitur 
tas-servizzi joffrix servizzi fl-Unjoni 
jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-fornitur 
tas-servizzi jippermettix persuni ġuridiċi 
jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed jew aktar 
jużaw is-servizzi tiegħu. Madankollu, 
jenħtieġ li s-sempliċi aċċessibbiltà tas-sit 
web tal-fornitur ta' servizz jew ta' indirizz 
tal-posta elettronika u ta' dettalji oħra ta' 
kuntatt f'wieħed jew aktar mill-Istati 
Membri meħuda b'mod iżolat ma tkunx 
kundizzjoni suffiċjenti għall-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 109
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni u l-materjal maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku. Pereżempju, 
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din l-attività tkunx ta' natura 
sempliċiment teknika, awtomatika u 
passiva. Pereżempju, tali fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
jinkludu pjattaformi ta' midja soċjali, 
servizzi ta' streaming ta' filmati, vidjow, 
immaġni u servizzi ta' kondiviżjoni tal-
awdjo, kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra 
ta' cloud sal-punt li jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lil partijiet terzi 
u siti web fejn l-utenti jistgħu jagħmlu 
kummenti jew rieżamijiet. Jenħtieġ li r-
Regolament japplika wkoll għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting stabbiliti barra l-
Unjoni iżda li joffru servizzi fi ħdanha, 
peress li proporzjon sinifikanti ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

tali fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni jinkludu pjattaformi ta' 
midja soċjali, servizzi ta' streaming ta' 
filmati, vidjow, immaġni u servizzi ta' 
kondiviżjoni tal-awdjo, kondiviżjoni ta' 
fajls u servizzi oħra ta' cloud bl-esklużjoni 
tal-fornituri ta' servizzi tal-infrastruttura 
tal-IT tal-cloud, sal-punt li jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku u 
siti web fejn l-utenti jistgħu jagħmlu 
kummenti jew rieżamijiet. Jenħtieġ li r-
Regolament japplika wkoll għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting stabbiliti barra l-
Unjoni iżda li joffru servizzi fi ħdanha, 
peress li proporzjon sinifikanti ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 110
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 
disponibbli lil partijiet terzi u siti web fejn 
l-utenti jistgħu jagħmlu kummenti jew 
rieżamijiet. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura sempliċiment 
teknika, awtomatika u passiva. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku u siti web fejn 
l-utenti jistgħu jagħmlu kummenti jew 
rieżamijiet. Jenħtieġ li r-Regolament 
japplika wkoll għall-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting stabbiliti barra l-Unjoni iżda li 
joffru servizzi fi ħdanha, peress li 
proporzjon sinifikanti ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 
u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li jaħżnu l-informazzjoni 
pprovduta minn riċevitur tas-servizz fuq 
talba tiegħu jew tagħha u meta jagħmlu l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għal 
partijiet terzi, irrispettivament minn jekk 
din l-attività tkunx ta' natura 
sempliċiment teknika, awtomatika u 
passiva. Pereżempju, tali fornituri tas-
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni 
jinkludu pjattaformi ta' midja soċjali, 
servizzi ta' streaming ta' filmati, vidjow, 
immaġni u servizzi ta' kondiviżjoni tal-
awdjo, kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra 
ta' cloud sal-punt li jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli lil partijiet terzi 
u siti web fejn l-utenti jistgħu jagħmlu 
kummenti jew rieżamijiet. Jenħtieġ li r-
Regolament japplika wkoll għall-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting stabbiliti barra l-
Unjoni iżda li joffru servizzi fi ħdanha, 
peress li proporzjon sinifikanti ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom huma 
stabbiliti f'pajjiżi terzi. B'hekk jiġi żgurat li 
l-kumpaniji kollha li joperaw fis-Suq 
Uniku Diġitali jikkonformaw mal-istess 
rekwiżiti, irrispettivament mill-pajjiż ta' 
stabbiliment tagħhom. L-istabbiliment ta' 
jekk fornitur tas-servizzi joffrix servizzi fl-
Unjoni jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-
fornitur tas-servizzi jippermettix persuni 
ġuridiċi jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed 
jew aktar jużaw is-servizzi tiegħu. 
Madankollu, jenħtieġ li s-sempliċi 
aċċessibbiltà tas-sit web tal-fornitur ta' 
servizz jew ta' indirizz tal-posta elettronika 

(10) Sabiex ikunu koperti dawk is-
servizzi ta' hosting online fejn jiġi mxerred 
il-kontenut terroristiku, dan ir-Regolament 
għandu japplika għas-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni li l-attività kummerċjali 
prinċipali tagħhom tikkonsisti fil-ħżin tal-
informazzjoni pprovduta minn riċevitur 
tas-servizz fuq talba tiegħu jew tagħha u 
meta jagħmlu l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli direttament għall-pubbliku. 
Pereżempju, tali fornituri tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jinkludu 
pjattaformi ta' midja soċjali, servizzi ta' 
streaming ta' filmati, vidjow, immaġni u 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-awdjo, 
kondiviżjoni ta' fajls u servizzi oħra ta' 
cloud, sal-punt li jagħmlu l-informazzjoni 
disponibbli direttament lil partijiet terzi 
pubbliċi u siti web fejn l-utenti jistgħu 
jagħmlu kummenti jew rieżamijiet. 
Jenħtieġ li r-Regolament japplika wkoll 
għall-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
stabbiliti barra l-Unjoni iżda li joffru 
servizzi fi ħdanha, peress li proporzjon 
sinifikanti ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting li jżommu kontenut illegali fuq is-
servizzi tagħhom huma stabbiliti f'pajjiżi 
terzi. B'hekk jiġi żgurat li l-kumpaniji 
kollha li joperaw fis-Suq Uniku Diġitali 
jikkonformaw mal-istess rekwiżiti, 
irrispettivament mill-pajjiż ta' stabbiliment 
tagħhom. L-istabbiliment ta' jekk fornitur 
tas-servizzi joffrix servizzi fl-Unjoni 
jirrikjedi valutazzjoni dwar jekk il-fornitur 
tas-servizzi jippermettix persuni ġuridiċi 
jew fiżiċi fi Stat Membru wieħed jew aktar 
jużaw is-servizzi tiegħu. Madankollu, 
jenħtieġ li s-sempliċi aċċessibbiltà tas-sit 
web tal-fornitur ta' servizz jew ta' indirizz 
tal-posta elettronika u ta' dettalji oħra ta' 
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u ta' dettalji oħra ta' kuntatt f'wieħed jew 
aktar mill-Istati Membri meħuda b'mod 
iżolat ma tkunx kundizzjoni suffiċjenti 
għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

kuntatt f'wieħed jew aktar mill-Istati 
Membri meħuda b'mod iżolat ma tkunx 
kundizzjoni suffiċjenti għall-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll il-kummenti dwar il-ħtieġa li titneħħa r-referenza għal "partijiet terzi" mill-
Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali.

Emenda 112
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandha tkun rilevanti konnessjoni 
sostanzjali mal-Unjoni sabiex jiġi 
determinat il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Tali konnessjoni sostanzjali 
mal-Unjoni jintieġ li titqies li teżisti fejn il-
fornitur tas-servizz ikollu stabbiliment fl-
Unjoni jew, fin-nuqqas tiegħu, fuq il-bażi 
tal-eżistenza ta' numru sinifikanti ta' utenti 
fi Stat Membru wieħed jew aktar, jew l-
immirar ta' attivitajiet lejn Stat Membru 
wieħed jew aktar. L-immirar tal-attivitajiet 
lejn Stat Membru wieħed jew aktar jista' 
jiġi ddeterminat abbażi taċ-ċirkostanzi 
rilevanti kollha, inklużi fatturi bħall-użu ta' 
lingwa jew ta' munita li ġeneralment 
jintużaw f'dak l-Istat Membru, jew il-
possibbiltà li jiġu ordnati prodotti jew 
servizzi. L-immirar tal-attivitajiet lejn Stat 
Membru jista' jirriżulta wkoll mid-
disponibbiltà ta' applikazzjoni fil-ħanut tal-
applikazzjonijiet nazzjonali rilevanti, mill-
għoti ta' riklamar lokali jew riklamar fil-
lingwa użata f'dak l-Istat Membru, jew 
mill-ġestjoni tar-relazzjonijiet tal-klijenti 
pereżempju bl-għoti ta' servizz tal-
konsumaturi f'lingwa li ġeneralment tintuża 

(11) Għandha tkun rilevanti konnessjoni 
sostanzjali mal-Unjoni sabiex jiġi 
determinat il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Tali konnessjoni sostanzjali 
mal-Unjoni jintieġ li titqies li teżisti fejn il-
fornitur tas-servizz ikollu stabbiliment fl-
Unjoni jew, fin-nuqqas tiegħu, fuq il-bażi 
tal-eżistenza ta' numru sinifikanti ta' utenti 
fi Stat Membru wieħed jew aktar, jew l-
immirar ta' attivitajiet lejn Stat Membru 
wieħed jew aktar. L-immirar tal-attivitajiet 
fid-direzzjoni ta' Stat Membru wieħed jew 
aktar jista' jiġi determinat abbażi taċ-
ċirkostanzi kollha rilevanti, inklużi fatturi 
bħall-użu ta' lingwa jew munita 
ġeneralment użata f'dak l-Istat Membru. L-
immirar tal-attivitajiet lejn Stat Membru 
jista' jirriżulta wkoll mid-disponibbiltà ta' 
applikazzjoni fil-ħanut tal-applikazzjonijiet 
nazzjonali rilevanti, mill-għoti ta' riklamar 
lokali jew riklamar fil-lingwa użata f'dak l-
Istat Membru, jew mill-ġestjoni tar-
relazzjonijiet tal-klijenti pereżempju bl-
għoti ta' servizz tal-konsumaturi f'lingwa li 
ġeneralment tintuża f'dak l-Istat Membru. 
Jenħtieġ ukoll li tiġi preżunta konnessjoni 



AM\1177907MT.docx 75/137 PE636.146v02-00

MT

f'dak l-Istat Membru. Jenħtieġ ukoll li tiġi 
preżunta konnessjoni sostanzjali fejn 
fornitur ta' servizz jidderieġi l-attivitajiet 
tiegħu lejn Stat Membru wieħed jew aktar 
kif stabbilit fl-Artikolu 17(1)(c) tar-
Regolament 1215/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill10 . Min-naħa l-oħra, 
il-forniment tas-servizz minħabba s-
sempliċi konformità mal-projbizzjoni li ssir 
diskriminazzjoni stabbilita fir-Regolament 
(UE) 2018/302 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill11 ma jistax, fuq dik il-bażi biss, 
jitqies bħala li jidderieġi jew jimmira 
attivitajiet lejn territorju partikolari ġewwa 
l-Unjoni .

sostanzjali fejn fornitur ta' servizz 
jidderieġi l-attivitajiet tiegħu lejn Stat 
Membru wieħed jew aktar kif stabbilit fl-
Artikolu 17(1)(c) tar-Regolament 
1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill10 . Min-naħa l-oħra, il-forniment 
tas-servizz minħabba s-sempliċi 
konformità mal-projbizzjoni li ssir 
diskriminazzjoni stabbilita fir-Regolament 
(UE) 2018/302 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill11 ma jistax, fuq dik il-bażi biss, 
jitqies bħala li jidderieġi jew jimmira 
attivitajiet lejn territorju partikolari ġewwa 
l-Unjoni .

_________________ _________________
10 Ir-Regolament (UE) 1215/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi 
fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 
351, 20.12.2012, p. 1).

10 Ir-Regolament (UE) 1215/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi 
fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 
351, 20.12.2012, p. 1).

11 Ir-Regolament (UE) 2018/302 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' 
Frar 2018 dwar l-indirizzar tal-imblukkar 
ġeografiku mhux ġustifikat u forom oħrajn 
ta' diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-
post tal-istabbiliment tal-klijenti fi ħdan is-
suq intern u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 2006/2004 u (UE) 2017/2394 u d-
Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 601, 
2.3.2018, p. 1).

11 Ir-Regolament (UE) 2018/302 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' 
Frar 2018 dwar l-indirizzar tal-imblukkar 
ġeografiku mhux ġustifikat u forom oħrajn 
ta' diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-
post tal-istabbiliment tal-klijenti fi ħdan is-
suq intern u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 2006/2004 u (UE) 2017/2394 u d-
Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 601, 
2.3.2018, p. 1).

Or. en

Emenda 113
Monika Beňová

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandha tkun rilevanti konnessjoni (11) Għandha tkun rilevanti konnessjoni 
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sostanzjali mal-Unjoni sabiex jiġi 
determinat il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Tali konnessjoni sostanzjali 
mal-Unjoni jintieġ li titqies li teżisti fejn il-
fornitur tas-servizz ikollu stabbiliment fl-
Unjoni jew, fin-nuqqas tiegħu, fuq il-bażi 
tal-eżistenza ta' numru sinifikanti ta' utenti 
fi Stat Membru wieħed jew aktar, jew l-
immirar ta' attivitajiet lejn Stat Membru 
wieħed jew aktar. L-immirar tal-attivitajiet 
lejn Stat Membru wieħed jew aktar jista' 
jiġi ddeterminat abbażi taċ-ċirkostanzi 
rilevanti kollha, inklużi fatturi bħall-użu ta' 
lingwa jew ta' munita li ġeneralment 
jintużaw f'dak l-Istat Membru, jew il-
possibbiltà li jiġu ordnati prodotti jew 
servizzi. L-immirar tal-attivitajiet lejn Stat 
Membru jista' jirriżulta wkoll mid-
disponibbiltà ta' applikazzjoni fil-ħanut tal-
applikazzjonijiet nazzjonali rilevanti, mill-
għoti ta' riklamar lokali jew riklamar fil-
lingwa użata f'dak l-Istat Membru, jew 
mill-ġestjoni tar-relazzjonijiet tal-klijenti 
pereżempju bl-għoti ta' servizz tal-
konsumaturi f'lingwa li ġeneralment tintuża 
f'dak l-Istat Membru. Jenħtieġ ukoll li tiġi 
preżunta konnessjoni sostanzjali fejn 
fornitur ta' servizz jidderieġi l-attivitajiet 
tiegħu lejn Stat Membru wieħed jew aktar 
kif stabbilit fl-Artikolu 17(1)(c) tar-
Regolament 1215/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill10 . Min-naħa l-oħra, 
il-forniment tas-servizz minħabba s-
sempliċi konformità mal-projbizzjoni li ssir 
diskriminazzjoni stabbilita fir-Regolament 
(UE) 2018/302 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill11 ma jistax, fuq dik il-bażi biss, 
jitqies bħala li jidderieġi jew jimmira 
attivitajiet lejn territorju partikolari ġewwa 
l-Unjoni .

sostanzjali mal-Unjoni sabiex jiġi 
determinat il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Tali konnessjoni sostanzjali 
mal-Unjoni jintieġ li titqies li teżisti fejn il-
fornitur tas-servizz ikollu stabbiliment fl-
Unjoni jew, fin-nuqqas tiegħu, fuq il-bażi 
tal-eżistenza ta' numru sostanzjali ta' utenti 
fi Stat Membru wieħed jew aktar, jew l-
immirar ta' attivitajiet lejn Stat Membru 
wieħed jew aktar. L-immirar tal-attivitajiet 
lejn Stat Membru wieħed jew aktar jista' 
jiġi ddeterminat abbażi taċ-ċirkostanzi 
rilevanti kollha, inklużi fatturi bħall-użu ta' 
lingwa jew ta' munita li ġeneralment 
jintużaw f'dak l-Istat Membru, jew il-
possibbiltà li jiġu ordnati prodotti jew 
servizzi. L-immirar tal-attivitajiet lejn Stat 
Membru jista' jirriżulta wkoll mid-
disponibbiltà ta' applikazzjoni fil-ħanut tal-
applikazzjonijiet nazzjonali rilevanti, mill-
għoti ta' riklamar lokali jew riklamar fil-
lingwa użata f'dak l-Istat Membru, jew 
mill-ġestjoni tar-relazzjonijiet tal-klijenti 
pereżempju bl-għoti ta' servizz tal-
konsumaturi f'lingwa li ġeneralment tintuża 
f'dak l-Istat Membru. Jenħtieġ ukoll li tiġi 
preżunta konnessjoni sostanzjali fejn 
fornitur ta' servizz jidderieġi l-attivitajiet 
tiegħu lejn Stat Membru wieħed jew aktar 
kif stabbilit fl-Artikolu 17(1)(c) tar-
Regolament 1215/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill10 . Min-naħa l-oħra, 
il-forniment tas-servizz minħabba s-
sempliċi konformità mal-projbizzjoni li ssir 
diskriminazzjoni stabbilita fir-Regolament 
(UE) 2018/302 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill11 ma jistax, fuq dik il-bażi biss, 
jitqies bħala li jidderieġi jew jimmira 
attivitajiet lejn territorju partikolari ġewwa 
l-Unjoni .

_________________ _________________
10 Ir-Regolament (UE) 1215/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi 
fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 
351, 20.12.2012, p. 1).

10 Ir-Regolament (UE) 1215/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-
rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi 
fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 
351, 20.12.2012, p. 1).
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11 Ir-Regolament (UE) 2018/302 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' 
Frar 2018 dwar l-indirizzar tal-imblukkar 
ġeografiku mhux ġustifikat u forom oħrajn 
ta' diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-
post tal-istabbiliment tal-klijenti fi ħdan is-
suq intern u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 2006/2004 u (UE) 2017/2394 u d-
Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 601, 
2.3.2018, p. 1).

11 Ir-Regolament (UE) 2018/302 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' 
Frar 2018 dwar l-indirizzar tal-imblukkar 
ġeografiku mhux ġustifikat u forom oħrajn 
ta' diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-
post tal-istabbiliment tal-klijenti fi ħdan is-
suq intern u li jemenda r-Regolamenti (KE) 
Nru 2006/2004 u (UE) 2017/2394 u d-
Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 601, 
2.3.2018, p. 1).

Or. en

Emenda 114
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 
kura, sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom. Dawn 
id-dmirijiet ta' kura m'għandhomx 
jammontaw għal obbligu ta' monitoraġġ 
ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet ta' diliġenza 
jinkludu li, meta jiġi applikat dan ir-
Regolament, il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u nondiskriminatorju fir-
rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod 
partikolari meta jimplimentaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li 
tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex terroristiku. It-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għandha ssir fl-
osservanza tal-libertà ta' l-espressjoni u 
tal-informazzjoni.

(12) Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 15 tad-Direttiva 2000/31/KE, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting li jkunu 
ġew esposti għal numru sinifikanti ta' 
ordnijiet ta' tneħħija mhux ikkontestati 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 
kura, sabiex jiġi indirizzat it-tixrid ta' 
kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom. Dawn id-dmirijiet ta' kura 
m'għandhomx jammontaw għal obbligu ta' 
monitoraġġ ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet 
ta' diliġenza jinkludu li, meta jiġi applikat 
dan ir-Regolament, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u nondiskriminatorju fir-
rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod 
partikolari meta jimplimentaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li 
tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex terroristiku. It-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għandha ssir fl-
osservanza tal-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni u tal-libertà u l-pluraliżmu 
tal-midja.
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Or. en

Emenda 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 
kura, sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom. Dawn 
id-dmirijiet ta' kura m'għandhomx 
jammontaw għal obbligu ta' monitoraġġ 
ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet ta' diliġenza 
jinkludu li, meta jiġi applikat dan ir-
Regolament, il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u nondiskriminatorju fir-
rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod 
partikolari meta jimplimentaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li 
tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex terroristiku. It-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għandha ssir fl-
osservanza tal-libertà ta' l-espressjoni u 
tal-informazzjoni.

(12) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 
kura, sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom. Dawn 
id-dmirijiet ta' kura m'għandhomx 
jammontaw għal obbligu ta' monitoraġġ 
ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet ta' diliġenza 
jinkludu li, meta jiġi applikat dan ir-
Regolament, il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u nondiskriminatorju fir-
rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod 
partikolari meta jimplimentaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li 
tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex terroristiku. It-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-kontenut għandha ssir 
fl-osservanza assoluta tal-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni u jenħtieġ 
li dejjem tinvolvi verifika umana għall-
ewwel okkorrenza tat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni ta' tali kontenut.

Or. en

Emenda 116
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 

(12) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 



AM\1177907MT.docx 79/137 PE636.146v02-00

MT

kura, sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom. Dawn 
id-dmirijiet ta' kura m'għandhomx 
jammontaw għal obbligu ta' monitoraġġ 
ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet ta' diliġenza 
jinkludu li, meta jiġi applikat dan ir-
Regolament, il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u nondiskriminatorju fir-
rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod 
partikolari meta jimplimentaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li 
tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex terroristiku. It-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għandha ssir fl-
osservanza tal-libertà ta' l-espressjoni u 
tal-informazzjoni.

kura, sabiex jiġi indirizzat l-abbuż mis-
servizzi tagħhom għall-finijiet tat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku illegali mill-fornituri 
tal-kontenut. Dawn id-dmirijiet ta' kura 
m'għandhomx jammontaw għal obbligu ta' 
monitoraġġ ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet 
ta' diliġenza jinkludu li, meta jiġi applikat 
dan ir-Regolament, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u nondiskriminatorju fir-
rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod 
partikolari meta jimplimentaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li 
tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex illegali. It-tneħħija għandha ssir 
fl-osservanza tal-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li wieħed jirċievi u jagħti l-
informazzjoni.

Or. en

Emenda 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 
kura, sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom. Dawn 
id-dmirijiet ta' kura m'għandhomx 
jammontaw għal obbligu ta' monitoraġġ 
ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet ta' diliġenza 
jinkludu li, meta jiġi applikat dan ir-
Regolament, il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u nondiskriminatorju fir-
rigward tal-kontenut li jaħżnu, b'mod 
partikolari meta jimplimentaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet tagħhom stess, bil-għan li 
tiġi evitata t-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex terroristiku. It-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għandha ssir fl-

(12) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom japplikaw ċerti dmirijiet ta' 
kura, sabiex jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom. Dawn 
id-dmirijiet ta' kura m'għandhomx 
jammontaw għal obbligu ta' monitoraġġ 
ġenerali. Jenħtieġ li d-dmirijiet ta' diliġenza 
jinkludu li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jaġixxu b'mod diliġenti, proporzjonat u 
nondiskriminatorju fir-rigward tal-kontenut 
li jaħżnu, b'mod partikolari meta 
jimplimentaw it-termini u l-kundizzjonijiet 
tagħhom stess, bil-għan li tiġi evitata t-
tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
terroristiku. It-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għandha ssir fl-
osservanza tal-libertà tal-espressjoni u tal-
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osservanza tal-libertà ta' l-espressjoni u 
tal-informazzjoni.

informazzjoni.

Or. en

Emenda 118
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu 
l-kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet tat-tneħħija 
legali li jitolbu li l-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jneħħu kontenut terroristiku 
illegali, wara valutazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti, jiġu armonizzati. Minħabba l-
ħeffa li biha l-kontenut terroristiku illegali 
jiġi disseminat fost is-servizzi online, din 
id-dispożizzjoni timponi obbligi fuq 
fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku illegali 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa 
mingħajr dewmien żejjed wara l-wasla tal-
ordni ta' tneħħija.

Or. en

Emenda 119
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
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Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi 
żmien siegħa mill-wasla tal-ordni ta' 
tneħħija. Hu f'idejn il-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting jiddeċiedu dwar jekk 
għandhomx ineħħu l-kontenut inkwistjoni 
jew jiddiżattivaw l-aċċess għall-kontenut 
għall-utenti fl-Unjoni.

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
Minħabba d-diversi prattiki fl-Unjoni, l-
Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa fir-
rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, l-effikaċja tat-tneħħija tal-
kontenut terroristiku tiddependi fuq il-
ħeffa tat-tneħħija tiegħu. Għalhekk, din 
id-dispożizzjoni timponi obbligi fuq 
fornituri ta' servizz ta' hosting wara ordni 
ta' tneħħija legali biex jiżguraw li l-
kontenut terroristiku identifikat jitneħħa, 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat 
immedjatament u fi kwalunkwe każ fi 
żmien siegħa mill-wasla tal-ordni ta' 
tneħħija. Hu f'idejn il-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting jiddeċiedu dwar jekk 
għandhomx ineħħu l-kontenut inkwistjoni 
jew jiddiżattivaw l-aċċess għall-kontenut 
għall-utenti fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 

(13) Jenħtieġ li jiġu armonizzati l-
proċedura u l-obbligi li jirriżultaw minn 
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l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. 
Hu f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

ordnijiet legali li jitolbu li l-fornituri tas-
servizzi ta' hosting jneħħu kontenut 
terroristiku jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għalih, wara valutazzjoni legali mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
għandhom jaħtru l-awtoritajiet kompetenti 
minn fost l-awtoritajiet amministrattivi u 
ġudizzjarji indipendenti tagħhom ma' dik 
il-ħidma. Minħabba l-ħeffa li biha l-
kontenut terroristiku illegali jiġi disseminat 
fost is-servizzi online, din id-dispożizzjoni 
timponi obbligi fuq fornituri ta' servizz ta' 
hosting biex jiżguraw li l-kontenut 
terroristiku illegali identifikat fl-ordni ta' 
tneħħija jitneħħa, jew li l-aċċess għalih 
ikun diżattivat mingħajr dewmien żejjed. 
Hu f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-Unjoni 
abbażi tad-definizzjoni tal-kontenut 
terroristiku illegali, l-implimentazzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' rimedju effettiv u b'mod 
ġenerali jieħdu bħala l-bażi tad-deċiżjoni 
tagħhom kwalunkwe dispożizzjoni 
applikabbli oħra minn dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 121
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati u 
implimentati b'mod uniformi fil-livell 
Ewropew. L-Istati Membri għandhom 
jibqgħu ħielsa fir-rigward tal-għażla tal-
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awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

awtoritajiet kompetenti li tippermettilhom 
jaħtru awtoritajiet amministrattivi, tal-
infurzar tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-
ħidma. Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-Unjoni 
u jinformaw lill-awtoritajiet b'tali 
aċċidenti.

Or. ro

Emenda 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi 
żmien siegħa mill-wasla tal-ordni ta' 
tneħħija. Hu f'idejn il-fornituri ta' servizzi 

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji 
ma' dik il-ħidma, sakemm ikunu 
awtoritajiet pubbliċi indipendenti u 
imparzjali. Minħabba l-ħeffa li biha l-
kontenut terroristiku jiġi disseminat fost is-
servizzi online, din id-dispożizzjoni 
timponi obbligi fuq fornituri ta' servizz ta' 
hosting biex jiżguraw li l-aċċess għall-
kontenut terroristiku identifikat fl-ordni ta' 
tneħħija jkun diżattivat mingħajr dewmien 
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ta' hosting jiddeċiedu dwar jekk 
għandhomx ineħħu l-kontenut inkwistjoni 
jew jiddiżattivaw l-aċċess għall-kontenut 
għall-utenti fl-Unjoni.

żejjed.

Or. en

Emenda 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Ir-
rispett għal dan id-dewmien ta' siegħa 
huwa kruċjali biex jiġi evitat tixrid mifrux 
ta' tali kontenut. Hu f'idejn il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jiddeċiedu dwar jekk 
għandhomx ineħħu l-kontenut inkwistjoni 
jew jiddiżattivaw l-aċċess għall-kontenut 
għall-utenti fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jaħtru b'mod 
liberu l-awtorità kompetenti tagħhom. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 125
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi 
li jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu 
li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 

(13) L-awtoritajiet ġudizzjarji 
kompetenti tal-Istati Membri jenħtieġ li 
jivvalutaw jekk il-kontenut huwiex 
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kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

kontenut terroristiku, u jekk joħorġux 
ordnijiet legali li jitolbu li l-fornituri tas-
servizzi ta' hosting jneħħu kontenut 
terroristiku jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għalih. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat malajr 
wara l-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 126
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
kompetenti waħda ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
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fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 127
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet ġudizzjarji ma' dik il-ħidma li 
jistgħu jkunu appoġġjati minn korpi 
amministrattivi u tal-infurzar tal-liġi. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.
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Or. en

Emenda 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa 
fir-rigward tal-għażla tal-awtoritajiet 
kompetenti li tippermettilhom jaħtru 
awtoritajiet amministrattivi, tal-infurzar 
tal-liġi jew ġudizzjarji ma' dik il-ħidma. 
Minħabba l-ħeffa li biha l-kontenut 
terroristiku jiġi disseminat fost is-servizzi 
online, din id-dispożizzjoni timponi obbligi 
fuq fornituri ta' servizz ta' hosting biex 
jiżguraw li l-kontenut terroristiku 
identifikat fl-ordni ta' tneħħija jitneħħa, jew 
li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi żmien 
siegħa mill-wasla tal-ordni ta' tneħħija. 
Hu f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

(13) Jenħtieġ li l-proċedura u l-obbligi li 
jirriżultaw minn ordnijiet legali li jitolbu li 
l-fornituri tas-servizzi ta' hosting jneħħu 
kontenut terroristiku jew jiddiżattivaw l-
aċċess għalih, wara valutazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti, jiġu armonizzati. 
L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtorità ġudizzjarja kompetenti tagħhom 
responsabbli għal dik il-ħidma. Minħabba 
l-ħeffa li biha l-kontenut terroristiku jiġi 
disseminat fost is-servizzi online, din id-
dispożizzjoni timponi obbligi fuq fornituri 
ta' servizz ta' hosting biex jiżguraw li l-
kontenut terroristiku identifikat fl-ordni ta' 
tneħħija jitneħħa, jew li l-aċċess għalih 
ikun diżattivat malajr skont il-kapaċitajiet 
tal-fornitur tas-servizzi inkwistjoni. Hu 
f'idejn il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ineħħu l-
kontenut inkwistjoni jew jiddiżattivaw l-
aċċess għall-kontenut għall-utenti fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(13a) Fejn fornitur ta' servizz ta' hosting 
ma jkunx irnexxielu jneħħi jew 
jiddiżattiva l-aċċess għall-kontenut 
rilevanti fi żmien siegħa, il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting jenħtieġ li jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jeżegwixxu l-
ordni tat-tneħħija mingħajr dewmien 
żejjed. Il-fornitur ta' servizz ta' hosting 
jenħtieġ li jirrapporta lill-awtorità 
emittenti dwar ir-raġunijiet li għamluha 
impossibbli li tiġi eżegwita l-ordni. Fil-każ 
ta' dewmien, jenħtieġ li jitqiesu n-natura 
u d-daqs tal-fornituri ta' servizz ta' 
hosting, b'mod partikolari fil-każ tal-
mikrointrapriżi jew tal-intrapriżi ta'daqs 
żgħir skont it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE1a.
_________________
1a Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
tas-6 ta' Mejju 2003 li tikkonċerna d-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju, ĠU L 124, 20.5.2003, 
p. 36.

Or. en

Emenda 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju u l-punt ta' kuntatt permezz 
ta' kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur 
ta' servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, 
inkluża l-preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' 
meta tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta' 
posta elettronika sikura u pjattaformi jew 

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju u l-punt ta' kuntatt permezz 
ta' kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur 
ta' servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, 
inkluża l-preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' 
meta tintbagħat l-ordni, f'konformità mar-
regoli li jipproteġu d-data personali. L-
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kanali garantiti oħra, inklużi dawk 
magħmula disponibbli mill-fornitur tas-
servizz, f'konformità mar-regoli li 
jipproteġu d-data personali. Dan ir-
rekwiżit jista' jiġi ssodisfat b'mod 
partikolari bl-użu ta' servizzi elettroniċi 
kwalifikati ta' konsenja rreġistrati kif 
previst fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12.

awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li 
għalhekk jużaw servizzi elettroniċi 
kwalifikati ta' konsenja rreġistrati kif 
previst fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12.

_________________ _________________
12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 131
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju u l-punt ta' kuntatt permezz 
ta' kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur 
ta' servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, 
inkluża l-preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' 
meta tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta' 
posta elettronika sikura u pjattaformi jew 
kanali garantiti oħra, inklużi dawk 
magħmula disponibbli mill-fornitur tas-
servizz, f'konformità mar-regoli li 
jipproteġu d-data personali. Dan ir-rekwiżit 
jista' jiġi ssodisfat b'mod partikolari bl-użu 
ta' servizzi elettroniċi kwalifikati ta' 
konsenja rreġistrati kif previst fir-

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju u l-punt ta' kuntatt permezz 
ta' kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur 
ta' servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, 
inkluża l-identità tal-ispeditur, il-
preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' meta 
tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta' posta 
elettronika ffirmata b'mod elettroniku jew 
kanali garantiti oħra, inklużi dawk 
magħmula disponibbli mill-fornitur tas-
servizz, f'konformità mar-regoli li 
jipproteġu d-data personali. Dan ir-rekwiżit 
jista' jiġi ssodisfat b'mod partikolari bl-użu 
ta' servizzi elettroniċi kwalifikati ta' 
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Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12.

konsenja rreġistrati b'firem elettroniċi 
kkwalifikati kif previst fir-Regolament 
(UE) Nru 910/2014 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill12.

_________________ _________________
12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju u l-punt ta' kuntatt permezz 
ta' kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur 
ta' servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, 
inkluża l-preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' 
meta tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta' 
posta elettronika sikura u pjattaformi jew 
kanali garantiti oħra, inklużi dawk 
magħmula disponibbli mill-fornitur tas-
servizz, f'konformità mar-regoli li 
jipproteġu d-data personali. Dan ir-rekwiżit 
jista' jiġi ssodisfat b'mod partikolari bl-użu 
ta' servizzi elettroniċi kwalifikati ta' 
konsenja rreġistrati kif previst fir-
Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill12.

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju fl-istess Stat Membru u l-
punt ta' kuntatt permezz ta' kwalunkwe 
mezz elettroniku li kapaċi jipproduċi 
rekord bil-miktub taħt kundizzjonijiet li 
jippermettu lill-fornitur ta' servizz 
jistabbilixxi l-awtentiċità, inkluża l-
preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' meta 
tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta' posta 
elettronika sikura u pjattaformi jew kanali 
garantiti oħra, inklużi dawk magħmula 
disponibbli mill-fornitur tas-servizz, 
f'konformità mar-regoli li jipproteġu d-data 
personali. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi 
ssodisfat b'mod partikolari bl-użu ta' 
servizzi elettroniċi kwalifikati ta' konsenja 
rreġistrati kif previst fir-Regolament (UE) 
Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill12.

_________________ _________________
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12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 133
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju u l-punt ta' kuntatt permezz 
ta' kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur 
ta' servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, 
inkluża l-preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' 
meta tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta' 
posta elettronika sikura u pjattaformi jew 
kanali garantiti oħra, inklużi dawk 
magħmula disponibbli mill-fornitur tas-
servizz, f'konformità mar-regoli li 
jipproteġu d-data personali. Dan ir-
rekwiżit jista' jiġi ssodisfat b'mod 
partikolari bl-użu ta' servizzi elettroniċi 
kwalifikati ta' konsenja rreġistrati kif 
previst fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12.

(14) L-awtorità kompetenti għandha 
tittrażmetti l-ordni ta' tneħħija direttament 
lid-destinatarju u l-punt ta' kuntatt permezz 
ta' kwalunkwe mezz elettroniku li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-fornitur 
ta' servizz jistabbilixxi l-awtentiċità, 
inkluża l-preċiżjoni tad-data u l-ħin ta' 
meta tintbagħat l-ordni, bħal permezz ta' 
posta elettronika sikura u pjattaformi jew 
kanali garantiti oħra, inklużi dawk 
magħmula disponibbli mill-fornitur tas-
servizz, f'konformità mar-regoli rigward il-
protezzjoni tad-data personali. Dan ir-
rekwiżit jista' jiġi ssodisfat b'mod 
partikolari bl-użu ta' servizzi elettroniċi 
kwalifikati ta' konsenja rreġistrati kif 
previst fir-Regolament (UE) Nru 910/2014 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12.

_________________ _________________
12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU 
L 257, 28.8.2014, p. 73).
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Or. en

Emenda 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riferimenti mill-awtoritajiet 
kompetenti jew l-Europol jikkostitwixxu 
mezz effettiv u rapidu biex il-fornituri ta' 
servizzi ta' akkoljenza jsiru konxji ta' 
kontenut speċifiku dwar is-servizzi 
tagħhom. Dan il-mekkaniżmu li jibgħat 
twissija lill-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting b'informazzjoni li tista' titqies 
bħala kontenut terroristiku, għall-
konsiderazzjoni volontarja tal-fornitur 
dwar il-kompatibbiltà tat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess, għandu jibqa' 
disponibbli flimkien mal-ordnijiet ta' 
tneħħija. Huwa importanti li l-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting jivvalutaw tali 
riferimenti bħala kwistjoni ta' prijorità u 
jipprovdu rispons rapidu dwar l-azzjoni 
meħuda. Id-deċiżjoni finali dwar jekk 
għandux jitneħħa l-kontenut jew le 
minħabba li mhuwiex kompatibbli mat-
termini u l-kundizzjonijiet tibqa' f'idejn il-
fornitur tas-servizz ta' hosting. Fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
relatat mar-riferimenti, il-mandat tal-
Europol kif stipulat fir-Regolament (UE) 
Nru 2016/79413 jibqa' mhux affettwat.

imħassar

_________________
13 Regolament (UE) 2016/794 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u 
jħassar id-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 
2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 
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2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, 
p. 53).

Or. en

Emenda 135
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riferimenti mill-awtoritajiet 
kompetenti jew l-Europol jikkostitwixxu 
mezz effettiv u rapidu biex il-fornituri ta' 
servizzi ta' akkoljenza jsiru konxji ta' 
kontenut speċifiku dwar is-servizzi 
tagħhom. Dan il-mekkaniżmu li jibgħat 
twissija lill-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting b'informazzjoni li tista' titqies 
bħala kontenut terroristiku, għall-
konsiderazzjoni volontarja tal-fornitur 
dwar il-kompatibbiltà tat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess, għandu jibqa' 
disponibbli flimkien mal-ordnijiet ta' 
tneħħija. Huwa importanti li l-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting jivvalutaw tali 
riferimenti bħala kwistjoni ta' prijorità u 
jipprovdu rispons rapidu dwar l-azzjoni 
meħuda. Id-deċiżjoni finali dwar jekk 
għandux jitneħħa l-kontenut jew le 
minħabba li mhuwiex kompatibbli mat-
termini u l-kundizzjonijiet tibqa' f'idejn il-
fornitur tas-servizz ta' hosting. Fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
relatat mar-riferimenti, il-mandat tal-
Europol kif stipulat fir-Regolament (UE) 
Nru 2016/79413 jibqa' mhux affettwat.

imħassar

_________________
13 Regolament (UE) 2016/794 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u 
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jħassar id-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 
2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 
2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, 
p. 53).

Or. en

Emenda 136
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riferimenti mill-awtoritajiet 
kompetenti jew l-Europol jikkostitwixxu 
mezz effettiv u rapidu biex il-fornituri ta' 
servizzi ta' akkoljenza jsiru konxji ta' 
kontenut speċifiku dwar is-servizzi 
tagħhom. Dan il-mekkaniżmu li jibgħat 
twissija lill-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting b'informazzjoni li tista' titqies 
bħala kontenut terroristiku, għall-
konsiderazzjoni volontarja tal-fornitur 
dwar il-kompatibbiltà tat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess, għandu jibqa' 
disponibbli flimkien mal-ordnijiet ta' 
tneħħija. Huwa importanti li l-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting jivvalutaw tali 
riferimenti bħala kwistjoni ta' prijorità u 
jipprovdu rispons rapidu dwar l-azzjoni 
meħuda. Id-deċiżjoni finali dwar jekk 
għandux jitneħħa l-kontenut jew le 
minħabba li mhuwiex kompatibbli mat-
termini u l-kundizzjonijiet tibqa' f'idejn il-
fornitur tas-servizz ta' hosting. Fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
relatat mar-riferimenti, il-mandat tal-
Europol kif stipulat fir-Regolament (UE) 
Nru 2016/79413 jibqa' mhux affettwat.

(15) Ir-riferimenti mill-Europol kif 
stipulat fl-Artikolu 4(1)(m) tar-
Regolament (UE) 2016/79413 jibqgħu 
mhux affettwati.

_________________ _________________
13 Regolament (UE) 2016/794 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 

13 Regolament (UE) 2016/794 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
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Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u 
jħassar id-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 
2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 
2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, 
p. 53).

Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u 
jħassar id-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 
2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 
2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, 
p. 53).

Or. en

Emenda 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riferimenti mill-awtoritajiet 
kompetenti jew l-Europol jikkostitwixxu 
mezz effettiv u rapidu biex il-fornituri ta' 
servizzi ta' akkoljenza jsiru konxji ta' 
kontenut speċifiku dwar is-servizzi 
tagħhom. Dan il-mekkaniżmu li jibgħat 
twissija lill-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
b'informazzjoni li tista' titqies bħala 
kontenut terroristiku, għall-konsiderazzjoni 
volontarja tal-fornitur dwar il-
kompatibbiltà tat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess, għandu jibqa' 
disponibbli flimkien mal-ordnijiet ta' 
tneħħija. Huwa importanti li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jivvalutaw tali 
riferimenti bħala kwistjoni ta' prijorità u 
jipprovdu rispons rapidu dwar l-azzjoni 
meħuda. Id-deċiżjoni finali dwar jekk 
għandux jitneħħa l-kontenut jew le 
minħabba li mhuwiex kompatibbli mat-
termini u l-kundizzjonijiet tibqa' f'idejn il-
fornitur tas-servizz ta' hosting. Fl-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
relatat mar-riferimenti, il-mandat tal-
Europol kif stipulat fir-Regolament (UE) 
Nru 2016/79413 jibqa' mhux affettwat.

(15) Ir-riferimenti mill-awtoritajiet 
kompetenti jew l-Europol jikkostitwixxu 
mezz effettiv u rapidu biex il-fornituri ta' 
servizzi ta' akkoljenza jsiru konxji ta' 
kontenut speċifiku dwar is-servizzi 
tagħhom. Dan il-mekkaniżmu li jibgħat 
twissija lill-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
b'informazzjoni li tista' titqies bħala 
kontenut terroristiku, għall-konsiderazzjoni 
volontarja tal-fornitur dwar il-
kompatibbiltà tat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess, għandu jibqa' 
disponibbli u jkompli jiġi żviluppat, 
flimkien mal-ordnijiet ta' tneħħija. Huwa 
importanti li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jivvalutaw tali riferimenti bħala 
kwistjoni ta' prijorità u jipprovdu rispons 
rapidu dwar l-azzjoni meħuda. Id-deċiżjoni 
finali dwar jekk għandux jitneħħa l-
kontenut jew le minħabba li mhuwiex 
kompatibbli mat-termini u l-kundizzjonijiet 
tibqa' f'idejn il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament relatat mar-riferimenti, il-
mandat tal-Europol kif stipulat fir-
Regolament (UE) Nru 2016/79413 jibqa' 
mhux affettwat.
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_________________ _________________
13 Regolament (UE) 2016/794 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u 
jħassar id-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 
2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 
2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, 
p. 53).

13 Regolament (UE) 2016/794 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 
tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u 
jħassar id-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 
2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 
2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, 
p. 53).

Or. en

Emenda 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod 
effettiv u jitneħħa l-kontenut terroristiku, 
miżuri proattivi proporzjonati, inkluż bl-
użu ta' mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, 
huma element essenzjali fl-indirizzar tal-
kontenut terroristiku fuq l-internet. Bil-
ħsieb li titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-
kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jivvalutaw jekk huwiex xieraq 
li jittieħdu miżuri proattivi skont ir-riskji 
u l-livell ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku kif ukoll dwar l-effetti fuq id-
drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess 
pubbliku tal-informazzjoni. 
Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiddeterminaw 
liema miżura proattiva xierqa, effettiva u 
proporzjonata għandha tiġi stabbilita. 
Dan ir-rekwiżit m'għandux jimplika 
obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. Fil-
kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas 
ta' ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti 

imħassar
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indirizzati lill-fornitur ta' hosting, huwa 
indikazzjoni ta' livell baxx ta' esponiment 
għal kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 139
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod 
effettiv u jitneħħa l-kontenut terroristiku, 
miżuri proattivi proporzjonati, inkluż bl-
użu ta' mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, 
huma element essenzjali fl-indirizzar tal-
kontenut terroristiku fuq l-internet. Bil-
ħsieb li titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-
kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jivvalutaw jekk huwiex xieraq 
li jittieħdu miżuri proattivi skont ir-riskji 
u l-livell ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku kif ukoll dwar l-effetti fuq id-
drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess 
pubbliku tal-informazzjoni. 
Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiddeterminaw 
liema miżura proattiva xierqa, effettiva u 
proporzjonata għandha tiġi stabbilita. 
Dan ir-rekwiżit m'għandux jimplika 
obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. Fil-
kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas 
ta' ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti 
indirizzati lill-fornitur ta' hosting, huwa 
indikazzjoni ta' livell baxx ta' esponiment 
għal kontenut terroristiku.

imħassar

Or. en
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Emenda 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod 
effettiv u jitneħħa l-kontenut terroristiku, 
miżuri proattivi proporzjonati, inkluż bl-
użu ta' mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, 
huma element essenzjali fl-indirizzar tal-
kontenut terroristiku fuq l-internet. Bil-
ħsieb li titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-
kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jivvalutaw jekk huwiex xieraq li 
jittieħdu miżuri proattivi skont ir-riskji u l-
livell ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku kif ukoll dwar l-effetti fuq id-
drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess 
pubbliku tal-informazzjoni. 
Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiddeterminaw 
liema miżura proattiva xierqa, effettiva u 
proporzjonata għandha tiġi stabbilita. Dan 
ir-rekwiżit m'għandux jimplika obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ. Fil-kuntest ta' din 
il-valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-
tneħħija u r-riferimenti indirizzati lill-
fornitur ta' hosting, huwa indikazzjoni ta' 
livell baxx ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku.

(16) Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jistgħu, fejn xieraq, jieħdu miżuri 
addizzjonali volontarji biex jipproteġu s-
servizzi tagħhom kontra t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku. Il-miżuri jenħtieġ li 
jkunu effettivi u proporzjonati, filwaqt li 
jqisu r-riskju u l-livell ta' esponiment għal 
kontenut terroristiku, billi jqisu b'mod 
partikolari d-drittijiet fundamentali tal-
utenti, u l-importanza fundamentali tal-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni 
f'soċjetà miftuħa u demokratika. Dan ir-
rekwiżit m'għandux jimplika obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ. Fil-kuntest ta' din 
il-valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-
tneħħija u r-riferimenti indirizzati lill-
fornitur ta' hosting, huwa indikazzjoni ta' 
livell baxx ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku.

Or. en

Emenda 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' 
mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma 
element essenzjali fl-indirizzar tal-kontenut 
terroristiku fuq l-internet. Bil-ħsieb li 
titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom, 
jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jivvalutaw jekk huwiex xieraq li jittieħdu 
miżuri proattivi skont ir-riskji u l-livell ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku kif 
ukoll dwar l-effetti fuq id-drittijiet ta' 
partijiet terzi u l-interess pubbliku tal-
informazzjoni. Konsegwentement, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jiddeterminaw liema miżura proattiva 
xierqa, effettiva u proporzjonata għandha 
tiġi stabbilita. Dan ir-rekwiżit m'għandux 
jimplika obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. 
Fil-kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas 
ta' ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti 
indirizzati lill-fornitur ta' hosting, huwa 
indikazzjoni ta' livell baxx ta' esponiment 
għal kontenut terroristiku.

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' 
mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma 
element essenzjali fl-indirizzar tal-kontenut 
terroristiku fuq l-internet. Bil-ħsieb li 
titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom, 
jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jivvalutaw fuq bażi volontarja jekk huwiex 
xieraq li jittieħdu miżuri proattivi skont ir-
riskji u l-livell ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku kif ukoll dwar l-effetti fuq id-
drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess 
pubbliku tal-informazzjoni. 
Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiddeterminaw, bl-
għajnuna tal-Istati Membri, liema miżura 
proattiva xierqa, effettiva u proporzjonata 
għandha tiġi stabbilita. Dan ir-rekwiżit 
m'għandux jimplika obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ. Fil-kuntest ta' din il-
valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-
tneħħija u r-riferimenti indirizzati lill-
fornitur ta' hosting, huwa indikazzjoni ta' 
livell baxx ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku u għalhekk jenħtieġ li ma 
jkunx kopert mill-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 142
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' 
mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma 
element essenzjali fl-indirizzar tal-kontenut 

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' 
mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma 
element essenzjali fl-indirizzar tal-kontenut 
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terroristiku fuq l-internet. Bil-ħsieb li 
titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom, 
jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jivvalutaw jekk huwiex xieraq li jittieħdu 
miżuri proattivi skont ir-riskji u l-livell ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku kif 
ukoll dwar l-effetti fuq id-drittijiet ta' 
partijiet terzi u l-interess pubbliku tal-
informazzjoni. Konsegwentement, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jiddeterminaw liema miżura proattiva 
xierqa, effettiva u proporzjonata għandha 
tiġi stabbilita. Dan ir-rekwiżit m'għandux 
jimplika obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. 
Fil-kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas 
ta' ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti 
indirizzati lill-fornitur ta' hosting, huwa 
indikazzjoni ta' livell baxx ta' esponiment 
għal kontenut terroristiku.

terroristiku fuq l-internet. Bil-ħsieb li 
titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom, 
jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jivvalutaw jekk huwiex xieraq li jittieħdu 
miżuri proattivi skont ir-riskji u l-livell ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku kif 
ukoll dwar l-effetti fuq id-drittijiet ta' 
partijiet terzi u l-interess pubbliku tal-
informazzjoni. Konsegwentement, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jiddeterminaw liema miżura proattiva 
xierqa, effettiva u proporzjonata għandha 
tiġi stabbilita. Dan ir-rekwiżit m'għandux 
jimplika obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. 
Fil-kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas 
ta' ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti 
indirizzati lill-fornitur ta' hosting, huwa 
indikazzjoni ta' livell baxx ta' esponiment 
għal kontenut terroristiku. Il-miżuri 
proattivi jenħtieġ li jagħtu s-setgħa lill-
utenti biex jimmarkaw kontenut 
terroristiku online, u jinkoraġġixxu lill-
fornituri tas-servizzi jimmobilizzaw 
kapaċità adegwata biex jirċievu, jirrevedu, 
jipproċessaw u jwieġbu għall-kontenut 
immarkat.

Or. en

Emenda 143
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod 
effettiv u jitneħħa l-kontenut terroristiku, 
miżuri proattivi proporzjonati, inkluż bl-
użu ta' mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, 
huma element essenzjali fl-indirizzar tal-
kontenut terroristiku fuq l-internet. Bil-
ħsieb li titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-

(16) Il-maġġoranza enormi ta' fornituri 
ta' servizzi ta' hosting qatt ma jiġu esposti 
għal kontenut terroristiku illegali. Meta 
wieħed iqis il-kumplessità biex jiġi 
identifikat b'mod effettiv u jitneħħa l-
kontenut terroristiku fuq skala, u l-impatt 
potenzjali fuq id-drittijiet fundamentali, 
dawk il-fornituri ta' servizzi ta' hosting li 
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kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jivvalutaw jekk huwiex xieraq li 
jittieħdu miżuri proattivi skont ir-riskji u l-
livell ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku kif ukoll dwar l-effetti fuq id-
drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess 
pubbliku tal-informazzjoni. 
Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiddeterminaw liema 
miżura proattiva xierqa, effettiva u 
proporzjonata għandha tiġi stabbilita. Dan 
ir-rekwiżit m'għandux jimplika obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ. Fil-kuntest ta' din 
il-valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-
tneħħija u r-riferimenti indirizzati lill-
fornitur ta' hosting, huwa indikazzjoni ta' 
livell baxx ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku.

kienu soġġetti għal numru sinifikanti ta' 
ordnijiet ta' tneħħija mhux ikkontestati 
jistgħu jieħdu d-dmirijiet ta' kura li 
jmorru lil hinn mis-sempliċi tneħħija tal-
kontenut terroristiku fuq l-internet wara 
ordnijiet ta' tneħħija minn awtoritajiet 
kompetenti. Jenħtieġ li dawk il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting jivvalutaw jekk 
huwiex xieraq li jittieħdu miżuri 
addizzjonali skont ir-riskji u l-livell ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku kif 
ukoll dwar l-effetti fuq id-drittijiet ta' 
partijiet terzi u l-interess pubbliku tal-
informazzjoni. Konsegwentement, dawk il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jimplimentaw biss miżuri addizzjonali 
xierqa, effettivi, meħtieġa u proporzjonati. 
Dan ir-rekwiżit m'għandux jimplika 
obbligu ta' monitoraġġ ġenerali. Fil-
kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas ta' 
ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti mill-
Europol indirizzati lill-fornitur ta' hosting, 
huwa indikazzjoni ta' livell baxx ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' 
mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma 
element essenzjali fl-indirizzar tal-kontenut 
terroristiku fuq l-internet. Bil-ħsieb li 
titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom, 
jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jivvalutaw jekk huwiex xieraq li jittieħdu 

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' 
mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma 
element essenzjali fl-indirizzar tal-kontenut 
terroristiku fuq l-internet. Bil-ħsieb li 
titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-kontenut 
terroristiku fuq is-servizzi tagħhom, 
jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
jivvalutaw jekk huwiex xieraq li jittieħdu 
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miżuri proattivi skont ir-riskji u l-livell ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku kif 
ukoll dwar l-effetti fuq id-drittijiet ta' 
partijiet terzi u l-interess pubbliku tal-
informazzjoni. Konsegwentement, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jiddeterminaw liema miżura proattiva 
xierqa, effettiva u proporzjonata għandha 
tiġi stabbilita. Dan ir-rekwiżit m'għandux 
jimplika obbligu ġenerali ta' monitoraġġ. 
Fil-kuntest ta' din il-valutazzjoni, in-nuqqas 
ta' ordnijiet għat-tneħħija u r-riferimenti 
indirizzati lill-fornitur ta' hosting, huwa 
indikazzjoni ta' livell baxx ta' esponiment 
għal kontenut terroristiku.

miżuri proattivi skont ir-riskji u l-livell ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku kif 
ukoll dwar l-effetti fuq id-drittijiet ta' 
partijiet terzi u l-interess pubbliku tal-
informazzjoni. Konsegwentement, abbażi 
tal-kooperazzjoni u l-iskambju tal-aħjar 
prattika, il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jiddeterminaw liema miżura 
proattiva xierqa, effettiva u proporzjonata 
għandha tiġi stabbilita. Dan ir-rekwiżit 
m'għandux jimplika obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ. Fil-kuntest ta' din il-
valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-
tneħħija u r-riferimenti indirizzati lill-
fornitur ta' hosting, huwa indikazzjoni ta' 
livell baxx ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku.

Or. en

Emenda 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati, inkluż bl-użu ta' 
mezzi awtomatizzati f'ċerti każijiet, huma 
element essenzjali fl-indirizzar tal-
kontenut terroristiku fuq l-internet. Bil-
ħsieb li titnaqqas l-aċċessibbiltà tal-
kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting jivvalutaw jekk huwiex xieraq li 
jittieħdu miżuri proattivi skont ir-riskji u l-
livell ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku kif ukoll dwar l-effetti fuq id-
drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess 
pubbliku tal-informazzjoni. 
Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiddeterminaw liema 

(16) Meta wieħed iqis l-iskala u l-ħeffa 
meħtieġa biex jiġi identifikat b'mod effettiv 
u jitneħħa l-kontenut terroristiku, miżuri 
proattivi proporzjonati jistgħu jintużaw 
biex jindirizzaw il-kontenut terroristiku 
fuq l-internet. Bil-ħsieb li titnaqqas l-
aċċessibbiltà tal-kontenut terroristiku fuq 
is-servizzi tagħhom, jenħtieġ li l-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting jivvalutaw jekk 
huwiex xieraq li jittieħdu miżuri proattivi 
skont ir-riskji u l-livell ta' esponiment għal 
kontenut terroristiku kif ukoll dwar l-effetti 
fuq id-drittijiet ta' partijiet terzi u l-interess 
pubbliku tal-informazzjoni. 
Konsegwentement, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jiddeterminaw liema 
miżura proattiva xierqa, effettiva u 
proporzjonata għandha tiġi stabbilita. Dan 
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miżura proattiva xierqa, effettiva u 
proporzjonata għandha tiġi stabbilita. Dan 
ir-rekwiżit m'għandux jimplika obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ. Fil-kuntest ta' din 
il-valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-
tneħħija u r-riferimenti indirizzati lill-
fornitur ta' hosting, huwa indikazzjoni ta' 
livell baxx ta' esponiment għal kontenut 
terroristiku.

ir-rekwiżit m'għandux jimplika obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ. Fil-kuntest ta' din 
il-valutazzjoni, in-nuqqas ta' ordnijiet għat-
tneħħija indirizzati lill-fornitur ta' hosting, 
huwa indikazzjoni ta' livell baxx ta' 
esponiment għal kontenut terroristiku. Dan 
ir-Regolament ma joħloq l-ebda obbligu 
fuq il-fornituri tas-servizzi ta' hosting biex 
jimplimentaw miżuri proattivi.

Or. en

Emenda 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 
partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati, kemm jekk 
meħuda mill-fornitur tas-servizz ta' hosting 
kif ukoll skont talba mill-awtorità 
kompetenti, għandha tiġi vvalutata fir-
rigward tal-affidabbiltà tat-teknoloġija 

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
addizzjonali, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting għandhom jiżguraw li d-dritt tal-
utenti għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 
partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku 
illegali. Dan huwa ta' rilevanza partikolari 
meta l-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jużaw mezzi awtomatizzati għad-
detezzjoni tal-kontenut terroristiku. 
Kwalunkwe deċiżjoni biex jintużaw mezzi 
awtomatizzati, kemm jekk meħuda mill-
fornitur tas-servizz ta' hosting kif ukoll 
skont talba mill-awtorità kompetenti, 
għandha tiġi vvalutata fir-rigward tal-
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sottostanti u l-impatt li jirriżulta fuq id-
drittijiet fundamentali.

affidabbiltà tat-teknoloġija sottostanti u l-
impatt li jirriżulta fuq id-drittijiet 
fundamentali. Il-bażijiet ta' data privati li 
fihom marki tas-swaba' hash ta' awdjo u 
vidjo ta' kontenut terroristiku, kif definiti 
mil-Linji Gwida tal-Komunità jew it-
Termini ta' Servizzi ta' dawn il-kumpaniji 
jenħtieġ li jkunu aċċessibbli għal partijiet 
terzi indipendenti sabiex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku 
illegali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri awtomatizzati proattivi jirrikjedu bażi ta' data ta' kontenut allegatament terroristiku. 
Il-bażi ta' data l-aktar importanti llum ta' tali kontenut hija proprjetà ta' Facebook u użata 
mill-kumpaniji ewlenin kollha tat-teknoloġija. Il-kontenut huwa ttikkettat bħala kontenut 
terroristiku fuq il-bażi tat-Termini ta' Servizz ta' kumpanija, mhux fuq il-bażi ta' standard 
legali. Bħalissa, l-ebda parti esterna indipendenti ma tista' tiskrutinja l-kontenut ta' din il-
bażi ta' data, li hija problematika ħafna sabiex tivvaluta l-kwalità tal-kontenut tal-bażi ta' 
data.

Emenda 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 

(17) Jekk jiddeċiedu li jimplimentaw 
miżuri proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting għandhom jiżguraw li d-dritt tal-
utenti għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ggarantit. Għalhekk jenħtieġ li jagħmlu u 
jippubblikaw valutazzjoni tar-riskju fuq il-
livell ta' esponiment għall-kontenut tat-
terroriżmu li huwa bbażat ukoll fuq in-
numru ta' ordnijiet ta' tneħħija u 
referenzi rċevuti, kif ukoll ifasslu pjan ta' 
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partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati, kemm jekk 
meħuda mill-fornitur tas-servizz ta' hosting 
kif ukoll skont talba mill-awtorità 
kompetenti, għandha tiġi vvalutata fir-
rigward tal-affidabbiltà tat-teknoloġija 
sottostanti u l-impatt li jirriżulta fuq id-
drittijiet fundamentali.

azzjoni ta' rimedju biex jindirizzaw 
kontenut terroristiku proporzjonat mal-
livell ta' riskju identifikat. Minbarra 
kwalunkwe rekwiżit stipulat fil-liġi, 
inkluża l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni 
tad-data personali, il-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting għandhom jaġixxu bid-diliġenza 
dovuta u jimplimentaw salvagwardji, 
inkluż b'mod partikolari s-sorveljanza u l-
verifiki tal-bniedem biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati meħuda 
mill-fornitur tas-servizz ta' hosting 
għandha tiġi vvalutata fir-rigward tal-
affidabbiltà tat-teknoloġija sottostanti u l-
impatt li jirriżulta fuq id-drittijiet 
fundamentali.

Or. en

Emenda 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 
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partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati, kemm jekk 
meħuda mill-fornitur tas-servizz ta' hosting 
kif ukoll skont talba mill-awtorità 
kompetenti, għandha tiġi vvalutata fir-
rigward tal-affidabbiltà tat-teknoloġija 
sottostanti u l-impatt li jirriżulta fuq id-
drittijiet fundamentali.

partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem tal-inqas għall-ewwel tneħħija 
tal-kontenut, biex tiġi evitata kwalunkwe 
deċiżjoni mhux intenzjonata u żbaljata li 
twassal għat-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex kontenut terroristiku. Dan huwa 
ta' rilevanza partikolari meta l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni jew it-
tneħħija tal-kontenut terroristiku. 
Kwalunkwe deċiżjoni biex jintużaw mezzi 
awtomatizzati, kemm jekk meħuda mill-
fornitur tas-servizz ta' hosting kif ukoll 
skont talba mill-awtorità kompetenti, 
għandha tiġi vvalutata fir-rigward tal-
affidabbiltà tat-teknoloġija sottostanti u l-
impatt li jirriżulta fuq id-drittijiet 
fundamentali. L-użu ta' mezzi 
awtomatizzati biex jitneħħa l-kontenut 
terroristiku jenħtieġ li jkun limitat biss 
għar-replikazzjoni tal-kontenut li diġà ġie 
mill-inqas darba vverifikat u mħassar 
minn bniedem.

Or. en

Emenda 149
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
addizzjonali, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting għandhom jiżguraw li d-dritt tal-
utenti għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - kif 
ukoll id-drittijiet għall-privatezza u għall-
protezzjoni tad-data personali, jiġu 
ppreservati. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
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partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati, kemm jekk 
meħuda mill-fornitur tas-servizz ta' 
hosting kif ukoll skont talba mill-awtorità 
kompetenti, għandha tiġi vvalutata fir-
rigward tal-affidabbiltà tat-teknoloġija 
sottostanti u l-impatt li jirriżulta fuq id-
drittijiet fundamentali.

jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 
partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Id-deċiżjoni finali biex 
jitneħħa jew jitwaqqaf l-aċċess għall-
kontenut jenħtieġ li dejjem tittieħed minn 
persuna fiżika. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati jenħtieġ li 
tiġi vvalutata fir-rigward tal-affidabbiltà 
tat-teknoloġija sottostanti u l-impatt li 
jirriżulta fuq id-drittijiet fundamentali. Fi 
kwalunkwe każ, jenħtieġ li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting iwettqu awditu tad-
drittijiet fundamentali għal kwalunkwe 
mezz awtomatizzat li jużaw għad-
detezzjoni tal-kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 150
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 

(17) Meta jeżerċitaw id-dmir tal-kura, 
il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-libertà li 
wieħed jirċievi u jaqsam l-informazzjoni 
jiġi ppreservat. Minbarra kwalunkwe 
rekwiżit stipulat fil-liġi, inkluża l-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data 
personali u l-protezzjoni tal-privatezza, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 
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partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-
kontenut terroristiku. Kwalunkwe 
deċiżjoni biex jintużaw mezzi 
awtomatizzati, kemm jekk meħuda mill-
fornitur tas-servizz ta' hosting kif ukoll 
skont talba mill-awtorità kompetenti, 
għandha tiġi vvalutata fir-rigward tal-
affidabbiltà tat-teknoloġija sottostanti u l-
impatt li jirriżulta fuq id-drittijiet 
fundamentali.

partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, kif ukoll reviżjoni perjodika tal-
azzjonijiet meħuda biex tiġi evitata 
kwalunkwe prattika mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku 
illegali. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jiżguraw ukoll li meta 
jeżerċitaw il-kura dovuta ma jipproduċux 
effetti sproporzjonati, diskriminatorji, 
mhux immirati, mhux speċifiċi jew mhux 
ġustifikati.

Or. en

Emenda 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Meta jimplimentaw miżuri 
proattivi, il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dritt tal-utenti 
għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 
partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-

(17) Meta jimplimentaw miżuri proattivi 
volontarji, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting għandhom jiżguraw li d-dritt tal-
utenti għal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni - inkluż li wieħed jirċievi u 
jaqsam liberament l-informazzjoni - jiġi 
ppreservat. Minbarra kwalunkwe rekwiżit 
stipulat fil-liġi, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data personali, il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jaġixxu bid-diliġenza dovuta u 
jimplimentaw salvagwardji, inkluż b'mod 
partikolari s-sorveljanza u l-verifiki tal-
bniedem, fejn xieraq, biex tiġi evitata 
kwalunkwe deċiżjoni mhux intenzjonata u 
żbaljata li twassal għat-tneħħija ta' 
kontenut li mhuwiex kontenut terroristiku. 
Dan huwa ta' rilevanza partikolari meta l-



PE636.146v02-00 110/137 AM\1177907MT.docx

MT

fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati, kemm jekk 
meħuda mill-fornitur tas-servizz ta' hosting 
kif ukoll skont talba mill-awtorità 
kompetenti, għandha tiġi vvalutata fir-
rigward tal-affidabbiltà tat-teknoloġija 
sottostanti u l-impatt li jirriżulta fuq id-
drittijiet fundamentali.

fornituri ta' servizzi ta' hosting jużaw mezzi 
awtomatizzati għad-detezzjoni tal-kontenut 
terroristiku. Kwalunkwe deċiżjoni biex 
jintużaw mezzi awtomatizzati, kemm jekk 
meħuda mill-fornitur tas-servizz ta' hosting 
kif ukoll skont talba mill-awtorità 
kompetenti, għandha tiġi vvalutata fir-
rigward tal-affidabbiltà tat-teknoloġija 
sottostanti u l-impatt li jirriżulta fuq id-
drittijiet fundamentali.

Or. en

Emenda 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu 
li jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li 
jkunu rċevew, permezz ta' verifika 
b'għodod miżmuma pubblikament jew 
privatament li jkun fihom kontenut 
terroristiku magħruf. Huma jistgħu 
iħaddmu wkoll l-użu ta' għodod tekniċi 
affidabbli biex jidentifikaw kontenut 
terroristiku ġdid, billi jużaw jew dawk 
disponibbli fis-suq jew dawk żviluppati 
mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting. Il-
fornitur tas-servizz għandu jirrapporta 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi fis-seħħ 

imħassar
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sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' 
tiġġudika jekk il-miżuri humiex effettivi u 
proporzjonati u jekk, kieku jintużaw il-
mezzi awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz 
ta' hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom 
u l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

Or. en

Emenda 153
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu 
li jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li 
jkunu rċevew, permezz ta' verifika 
b'għodod miżmuma pubblikament jew 
privatament li jkun fihom kontenut 
terroristiku magħruf. Huma jistgħu 
iħaddmu wkoll l-użu ta' għodod tekniċi 
affidabbli biex jidentifikaw kontenut 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku illegali jieħdu miżuri xierqa 
biex jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom mill-fornituri tal-kontenut, 
jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jitolbu 
li l-fornituri ta' servizzi ta' hosting li jkunu 
rċevew ordni ta' tneħħija, li tkun saret 
finali, jirrapportaw dwar il-miżuri meħuda.
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terroristiku ġdid, billi jużaw jew dawk 
disponibbli fis-suq jew dawk żviluppati 
mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting. Il-
fornitur tas-servizz għandu jirrapporta 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi fis-seħħ 
sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' 
tiġġudika jekk il-miżuri humiex effettivi u 
proporzjonati u jekk, kieku jintużaw il-
mezzi awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz 
ta' hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom 
u l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

Or. en

Emenda 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu 
li jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li 
jkunu rċevew, permezz ta' verifika 

(18) Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. B'mod 
partikolari, il-fornitur ta' servizz ta' 
hosting għandu jipprovdi lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-informazzjoni kollha 
meħtieġa dwar l-għodod awtomatizzati 
użati biex jippermettu sorveljanza 
pubblika bir-reqqa fuq l-effettività tal-
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b'għodod miżmuma pubblikament jew 
privatament li jkun fihom kontenut 
terroristiku magħruf. Huma jistgħu 
iħaddmu wkoll l-użu ta' għodod tekniċi 
affidabbli biex jidentifikaw kontenut 
terroristiku ġdid, billi jużaw jew dawk 
disponibbli fis-suq jew dawk żviluppati 
mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting. Il-
fornitur tas-servizz għandu jirrapporta 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi fis-seħħ 
sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' 
tiġġudika jekk il-miżuri humiex effettivi u 
proporzjonati u jekk, kieku jintużaw il-
mezzi awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz 
ta' hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom 
u l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

għodod u biex jiżgura li dawn tal-aħħar 
ma jipproduċux riżultati diskriminatorji, 
mhux immirati, mhux speċifiċi jew mhux 
ġustifikati.

Or. en

Emenda 155
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jindirizzaw l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jirrakkomandaw lill-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ammont 
sinifikanti ta' ordnijiet ta' tneħħija, li 
jkunu saru finali, il-miżuri addizzjonali li 
għandhom jittieħdu. Dawn jistgħu 
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jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li 
jkunu rċevew, permezz ta' verifika 
b'għodod miżmuma pubblikament jew 
privatament li jkun fihom kontenut 
terroristiku magħruf. Huma jistgħu 
iħaddmu wkoll l-użu ta' għodod tekniċi 
affidabbli biex jidentifikaw kontenut 
terroristiku ġdid, billi jużaw jew dawk 
disponibbli fis-suq jew dawk żviluppati 
mill-fornitur ta' servizzi ta' hosting. Il-
fornitur tas-servizz għandu jirrapporta 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi fis-seħħ 
sabiex l-awtorità kompetenti tkun tista' 
tiġġudika jekk il-miżuri humiex effettivi u 
proporzjonati u jekk, kieku jintużaw il-
mezzi awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz 
ta' hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

jikkonsistu f'miżuri li jħaddmu l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jiskopru u 
jidentifikaw kontenut terroristiku ġdid, 
imma li jenħtieġ li jħallu d-deċiżjoni finali 
dwar it-tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-
aċċess għal deċiżjoni minn persuna fiżika. 
Fil-valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija maħruġa lill-fornitur, il-kapaċità 
ekonomika tagħhom u l-impatt tas-servizz 
tiegħu fit-tixrid tal-kontenut terroristiku 
(pereżempju, filwaqt li jitqies l-għadd ta' 
utenti fl-Unjoni).

Or. en

Emenda 156
Caterina Chinnici

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
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kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni). Il-
miżuri proattivi fit-tul jistgħu jinkludu l-
integrazzjoni tal-midja u tal-litteriżmu tal-
informazzjoni u l-użu tal-internet fis-
sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali sabiex 
iċ-ċittadini żgħażagħ jingħataw is-setgħa 
bl-għodda biex jitgħallmu kif jużaw l-
internet b'mod responsabbli, bil-ħsieb li 
jiġu evitati r-riskji possibbli ta' 
radikalizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku minħabba n-natura tas-
servizzi li jipprovdu jieħdu miżuri xierqa 
biex jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li dawn il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jidher mill-ġdid kontenut terroristiku li 
jkun tneħħa jew li l-aċċess għalih ikun ġie 
diżattivat bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija 
jew ta' riferimenti li jkunu rċevew, permezz 
ta' verifika b'għodod miżmuma 
pubblikament jew privatament li jkun 
fihom kontenut terroristiku magħruf. Huma 
jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' għodod 
tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Fil-valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).
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Or. en

Emenda 158
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
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fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni) kif 
ukoll il-livell tal-esponiment tal-fornitur 
tas-servizz ta' hosting għall-kontenut 
terroristiku.

Or. en

Emenda 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
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awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani 
sistematiċi għall-ewwel tneħħija tal-
kontenut. Fil-valutazzjoni tal-effettività u 
l-proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

Or. en

Emenda 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 

(18) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting esposti għal kontenut 
terroristiku jieħdu miżuri xierqa biex 
jipprevjenu l-użu ħażin tas-servizzi 
tagħhom, jenħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jitolbu li l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting li jkunu rċevew ordni ta' 
tneħħija, li tkun saret finali, jirrapportaw 
dwar il-miżuri proattivi meħuda. Dawn 
jistgħu jikkonsistu f'miżuri li jipprevjenu li 
jerġa' jittella' mill-ġdid kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li l-aċċess 
għalih ikun ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija jew ta' riferimenti li jkunu 
rċevew, permezz ta' verifika b'għodod 
miżmuma pubblikament jew privatament li 
jkun fihom kontenut terroristiku magħruf. 
Huma jistgħu iħaddmu wkoll l-użu ta' 
għodod tekniċi affidabbli biex jidentifikaw 
kontenut terroristiku ġdid, billi jużaw jew 
dawk disponibbli fis-suq jew dawk 
żviluppati mill-fornitur ta' servizzi ta' 
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hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, il-kapaċità ekonomika tagħhom u 
l-impatt tas-servizz tiegħu fit-tixrid tal-
kontenut terroristiku (pereżempju, filwaqt 
li jitqies l-għadd ta' utenti fl-Unjoni).

hosting. Il-fornitur tas-servizz għandu 
jirrapporta dwar il-miżuri proattivi 
speċifiċi fis-seħħ sabiex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tiġġudika jekk il-
miżuri humiex effettivi u proporzjonati u 
jekk, kieku jintużaw il-mezzi 
awtomatizzati, il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting ikollux il-kapaċitajiet meħtieġa 
għas-sorveljanza u l-verifika umani. Fil-
valutazzjoni tal-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom iqisu l-parametri 
rilevanti inkluż l-għadd tal-ordnijiet ta' 
tneħħija u r-riferimenti maħruġa lill-
fornitur, id-daqs u l-kapaċità ekonomika 
tagħhom u l-impatt tas-servizz tiegħu fit-
tixrid tal-kontenut terroristiku (pereżempju, 
filwaqt li jitqies l-għadd ta' utenti fl-
Unjoni).

Or. en

Emenda 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tidħol fi djalogu 
mal-fornitur tas-servizzi ta' hosting dwar 
il-miżuri proattivi neċessarji li jkunu jridu 
jiġu stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li timponi l-
adozzjoni ta' miżuri proattivi xierqa, 
effettivi u proporzjonati fejn tqis li l-
miżuri meħuda ma kinux biżżejjed biex 
jilqgħu għar-riskji. Deċiżjoni li timponi 
tali miżuri proattivi speċifiċi 
m'għandhiex, fil-prinċipju, twassal għall-
impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) 
tad-Direttiva 2000/31/KE. Meta wieħed 
iqis ir-riskji partikolarment gravi assoċjati 

imħassar
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mat-tixrid tal-kontenut terroristiku, id-
deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-
Regolament jistgħu jidderogaw mill-
approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti 
miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni 
tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet 
prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-
drittijiet fundamentali involuti, b'mod 
partikolari, il-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni u l-libertà ta' intrapriża, u 
tipprovdi ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users' content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Emenda 162
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tidħol fi djalogu 
mal-fornitur tas-servizzi ta' hosting dwar 
il-miżuri proattivi neċessarji li jkunu jridu 
jiġu stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li timponi l-
adozzjoni ta' miżuri proattivi xierqa, 
effettivi u proporzjonati fejn tqis li l-

imħassar
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miżuri meħuda ma kinux biżżejjed biex 
jilqgħu għar-riskji. Deċiżjoni li timponi 
tali miżuri proattivi speċifiċi 
m'għandhiex, fil-prinċipju, twassal għall-
impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) 
tad-Direttiva 2000/31/KE. Meta wieħed 
iqis ir-riskji partikolarment gravi assoċjati 
mat-tixrid tal-kontenut terroristiku, id-
deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-
Regolament jistgħu jidderogaw mill-
approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti 
miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni 
tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet 
prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-
drittijiet fundamentali involuti, b'mod 
partikolari, il-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni u l-libertà ta' intrapriża, u 
tipprovdi ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tidħol fi djalogu 
mal-fornitur tas-servizzi ta' hosting dwar 
il-miżuri proattivi neċessarji li jkunu jridu 
jiġu stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li timponi l-
adozzjoni ta' miżuri proattivi xierqa, 
effettivi u proporzjonati fejn tqis li l-
miżuri meħuda ma kinux biżżejjed biex 
jilqgħu għar-riskji. Deċiżjoni li timponi 
tali miżuri proattivi speċifiċi 

(19) Il-miżuri li jittieħdu mill-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting jenħtieġ li ma 
jwasslux għall-impożizzjoni ta' monitoraġġ 
ġenerali, kif previst fl-Artikolu 15(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE. Qabel ma tadotta 
deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-
awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn l-
għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
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m'għandhiex, fil-prinċipju, twassal għall-
impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) 
tad-Direttiva 2000/31/KE. Meta wieħed 
iqis ir-riskji partikolarment gravi assoċjati 
mat-tixrid tal-kontenut terroristiku, id-
deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-
Regolament jistgħu jidderogaw mill-
approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti 
miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni 
tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet 
prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-
riskji. Deċiżjoni li timponi tali miżuri 
proattivi speċifiċi m'għandhiex, fil-
prinċipju, twassal għall-impożizzjoni ta' 
obbligu ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst 
fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 

(19) L-awtorità kompetenti jenħtieġ li 
tidħol fi djalogu mal-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting dwar il-miżuri proattivi adottati 
mill-fornitur tas-servizzi ta' hosting. Dan 
id-djalogu jenħtieġ li ma jwassalx għall-
impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) 
tad-Direttiva 2000/31/KE. Jenħtieġ li l-
awtorità kompetenti u l-fornitur tas-
servizzi ta' hosting isibu bilanċ ġust bejn l-
għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, 
id-dritt għal-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni, id-dritt għall-privatezza u l-
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2000/31/KE. Meta wieħed iqis ir-riskji 
partikolarment gravi assoċjati mat-tixrid 
tal-kontenut terroristiku, id-deċiżjonijiet 
adottati mill-awtoritajiet kompetenti fuq 
il-bażi ta' dan ir-Regolament jistgħu 
jidderogaw mill-approċċ stabbilit fl-
Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE, 
fir-rigward ta' ċerti miżuri speċifiċi u 
mmirati, li l-adozzjoni tagħhom hija 
meħtieġa għal raġunijiet prevalenti ta' 
sigurtà pubblika. Qabel ma tadotta 
deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-
awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn l-
għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

libertà ta' intrapriża, u jipprovdu 
ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 165
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-
riskji. Deċiżjoni li timponi tali miżuri 
proattivi speċifiċi m'għandhiex, fil-
prinċipju, twassal għall-impożizzjoni ta' 
obbligu ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst 
fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 
2000/31/KE. Meta wieħed iqis ir-riskji 
partikolarment gravi assoċjati mat-tixrid 
tal-kontenut terroristiku, id-deċiżjonijiet 

(19) Wara r-rakkomandazzjoni, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li tidħol fi 
djalogu mal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
dwar il-miżuri addizzjonali neċessarji li 
jkunu jridu jiġu stabbiliti. Tali miżuri 
jenħtieġ li ma jwasslux għall-impożizzjoni 
ta' obbligu ġenerali ta' monitoraġġ tal-
kontenut imtella', kif previst fl-Artikolu 
15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE. Qabel ma 
tadotta rakkomandazzjonijiet bħal dawn, 
jenħtieġ li l-awtorità kompetenti ssib bilanċ 
ġust bejn l-għanijiet ta' interess pubbliku u 
d-drittijiet fundamentali involuti, b'mod 
partikolari, il-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni, il-libertà tal-midja, id-
drittijiet għall-privatezza u għall-
protezzjoni tad-data personali, u l-libertà 
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adottati mill-awtoritajiet kompetenti fuq 
il-bażi ta' dan ir-Regolament jistgħu 
jidderogaw mill-approċċ stabbilit fl-
Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE, 
fir-rigward ta' ċerti miżuri speċifiċi u 
mmirati, li l-adozzjoni tagħhom hija 
meħtieġa għal raġunijiet prevalenti ta' 
sigurtà pubblika. Qabel ma tadotta 
deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-
awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn l-
għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

ta' intrapriża, u tipprovdi ġustifikazzjoni 
xierqa.

Or. en

Emenda 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-
riskji. Deċiżjoni li timponi tali miżuri 
proattivi speċifiċi m'għandhiex, fil-
prinċipju, twassal għall-impożizzjoni ta' 
obbligu ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst 
fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 
2000/31/KE. Meta wieħed iqis ir-riskji 
partikolarment gravi assoċjati mat-tixrid 
tal-kontenut terroristiku, id-deċiżjonijiet 
adottati mill-awtoritajiet kompetenti fuq 
il-bażi ta' dan ir-Regolament jistgħu 
jidderogaw mill-approċċ stabbilit fl-

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu kostruttiv mal-
fornitur tas-servizzi ta' hosting dwar il-
miżuri proattivi neċessarji li jkunu jridu 
jiġu stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-
awtorità kompetenti jenħtieġ li timponi l-
adozzjoni ta' miżuri proattivi xierqa, 
effettivi u proporzjonati fejn ikun hemm 
nuqqas manifest ta' kooperazzjoni li jkun 
ġej mill-fornitur tas-servizzi ta' hosting. 
Deċiżjoni li timponi tali miżuri proattivi 
speċifiċi m'għandhiex twassal għall-
impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) 
tad-Direttiva 2000/31/KE. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
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Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE, 
fir-rigward ta' ċerti miżuri speċifiċi u 
mmirati, li l-adozzjoni tagħhom hija 
meħtieġa għal raġunijiet prevalenti ta' 
sigurtà pubblika. Qabel ma tadotta 
deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-
awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn l-
għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

l-libertà ta' intrapriża, il-kapaċità 
ekonomika tal-fornitur tas-servizzi ta' 
hosting, u tipprovdi ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 167
Andrejs Mamikins

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-riskji. 
Deċiżjoni li timponi tali miżuri proattivi 
speċifiċi m'għandhiex, fil-prinċipju, 
twassal għall-impożizzjoni ta' obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst fl-
Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE. 
Meta wieħed iqis ir-riskji partikolarment 
gravi assoċjati mat-tixrid tal-kontenut 
terroristiku, id-deċiżjonijiet adottati mill-
awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta' dan 
ir-Regolament jistgħu jidderogaw mill-
approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti 
miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni 
tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet 

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-riskji. 
Jenħtieġ li l-awtorità kompetenti timponi 
biss miżuri proattivi li l-fornitur tas-
servizzi ta' hosting jista' raġonevolment 
ikun mistenni li jimplimenta, filwaqt li 
tqis, fost fatturi oħra, ir-riżorsi umani 
disponibbli tal-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting. Deċiżjoni li timponi tali miżuri 
proattivi speċifiċi m'għandhiex, fil-
prinċipju, twassal għall-impożizzjoni ta' 
obbligu ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst 
fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 
2000/31/KE. Meta wieħed iqis ir-riskji 
partikolarment gravi assoċjati mat-tixrid 
tal-kontenut terroristiku, id-deċiżjonijiet 
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prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

adottati mill-awtoritajiet kompetenti fuq il-
bażi ta' dan ir-Regolament jistgħu 
jidderogaw mill-approċċ stabbilit fl-
Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE, 
fir-rigward ta' ċerti miżuri speċifiċi u 
mmirati, li l-adozzjoni tagħhom hija 
meħtieġa għal raġunijiet prevalenti ta' 
sigurtà pubblika. Qabel ma tadotta 
deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-
awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn l-
għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 168
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-riskji. 
Deċiżjoni li timponi tali miżuri proattivi 
speċifiċi m'għandhiex, fil-prinċipju, 
twassal għall-impożizzjoni ta' obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst fl-
Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE. 
Meta wieħed iqis ir-riskji partikolarment 
gravi assoċjati mat-tixrid tal-kontenut 
terroristiku, id-deċiżjonijiet adottati mill-
awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta' dan 
ir-Regolament jistgħu jidderogaw mill-
approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-riskji. 
Deċiżjoni li timponi tali miżuri proattivi 
speċifiċi m'għandhiex twassal għall-
impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) 
tad-Direttiva 2000/31/KE, u għandha 
tiggarantixxi li ma tkunx f'kunflitt mal-
liġi eżistenti tal-UE, b'mod partikolari d-
Direttiva tal-Kummerċ Elettronika tal-
aħħar u l-Artikolu 15(1) tagħha. Meta 
wieħed iqis ir-riskji partikolarment gravi 
assoċjati mat-tixrid tal-kontenut 
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Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti 
miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni 
tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet 
prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

terroristiku, id-deċiżjonijiet adottati mill-
awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti fuq il-
bażi ta' dan ir-Regolament jistgħu 
jidderogaw mill-approċċ stabbilit fl-
Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE, 
fir-rigward ta' ċerti miżuri speċifiċi u 
mmirati, li l-adozzjoni tagħhom hija 
meħtieġa għal raġunijiet prevalenti ta' 
sigurtà pubblika. Qabel ma tadotta 
deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-
awtorità ġudizzjarja kompetenti ssib bilanċ 
ġust bejn l-għanijiet ta' interess pubbliku u 
d-drittijiet fundamentali involuti, b'mod 
partikolari, il-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni u l-libertà ta' intrapriża, u 
tipprovdi ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-riskji. 
Deċiżjoni li timponi tali miżuri proattivi 
speċifiċi m'għandhiex, fil-prinċipju, 
twassal għall-impożizzjoni ta' obbligu 
ġenerali ta' monitoraġġ, kif previst fl-
Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2000/31/KE. 
Meta wieħed iqis ir-riskji partikolarment 
gravi assoċjati mat-tixrid tal-kontenut 
terroristiku, id-deċiżjonijiet adottati mill-
awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta' dan 
ir-Regolament jistgħu jidderogaw mill-

(19) Wara t-talba, l-awtorità kompetenti 
jenħtieġ li tidħol fi djalogu mal-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting dwar il-miżuri 
proattivi neċessarji li jkunu jridu jiġu 
stabbiliti. Jekk ikun meħtieġ, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li timponi l-adozzjoni 
ta' miżuri proattivi xierqa, effettivi u 
proporzjonati fejn tqis li l-miżuri meħuda 
ma kinux biżżejjed biex jilqgħu għar-riskji 
meta titqies il-kapaċità ekonomika u 
teknika tal-pjattaforma. Deċiżjoni li 
timponi tali miżuri proattivi speċifiċi 
m'għandhiex, fil-prinċipju, twassal għall-
impożizzjoni ta' obbligu ġenerali ta' 
monitoraġġ, kif previst fl-Artikolu 15(1) 
tad-Direttiva 2000/31/KE. Meta wieħed 
iqis ir-riskji partikolarment gravi assoċjati 
mat-tixrid tal-kontenut terroristiku, id-
deċiżjonijiet adottati mill-awtoritajiet 
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approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti 
miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni 
tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet 
prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-
Regolament jistgħu jidderogaw mill-
approċċ stabbilit fl-Artikolu 15(1) tad-
Direttiva 2000/31/KE, fir-rigward ta' ċerti 
miżuri speċifiċi u mmirati, li l-adozzjoni 
tagħhom hija meħtieġa għal raġunijiet 
prevalenti ta' sigurtà pubblika. Qabel ma 
tadotta deċiżjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li 
l-awtorità kompetenti ssib bilanċ ġust bejn 
l-għanijiet ta' interess pubbliku u d-drittijiet 
fundamentali involuti, b'mod partikolari, il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u 
l-libertà ta' intrapriża, u tipprovdi 
ġustifikazzjoni xierqa.

Or. en

Emenda 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-obbligu tal-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting li jippreżervaw il-kontenut 
imneħħi u d-data relatata, jenħtieġ li jkun 
stabbilit għal skopijiet speċifiċi u limitati 
fiż-żmien għal dak li hu meħtieġ. Hemm 
bżonn li r-rekwiżit ta' preservazzjoni jiġi 
estiż għad-data relatata sal-punt li 
kwalunkwe data bħal din tintilef b'mod 
ieħor bħala konsegwenza tat-tneħħija tal-
kontenut inkwistjoni. Id-data relatata 
tista' tinkludi data bħal "data dwar l-
abbonati", inkluż b'mod partikolari data 
li tappartjeni għall-identità tal-fornitur 
tal-kontenut kif ukoll "data ta' aċċess", 
inkluż pereżempju data dwar id-data u l-
ħin tal-użu mill-fornitur tal-kontenut, jew 
log-in u log-off mis-servizz, flimkien ma' 
indirizz IP allokat mill-fornitur tas-servizz 
ta' aċċess għall-Internet lill-fornitur tal-
kontenut.

imħassar
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Or. en

Emenda 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-obbligu tal-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting li jippreżervaw il-kontenut 
imneħħi u d-data relatata, jenħtieġ li jkun 
stabbilit għal skopijiet speċifiċi u limitati 
fiż-żmien għal dak li hu meħtieġ. Hemm 
bżonn li r-rekwiżit ta' preservazzjoni jiġi 
estiż għad-data relatata sal-punt li 
kwalunkwe data bħal din tintilef b'mod 
ieħor bħala konsegwenza tat-tneħħija tal-
kontenut inkwistjoni. Id-data relatata tista' 
tinkludi data bħal "data dwar l-abbonati", 
inkluż b'mod partikolari data li tappartjeni 
għall-identità tal-fornitur tal-kontenut kif 
ukoll "data ta' aċċess", inkluż pereżempju 
data dwar id-data u l-ħin tal-użu mill-
fornitur tal-kontenut, jew log-in u log-off 
mis-servizz, flimkien ma' indirizz IP 
allokat mill-fornitur tas-servizz ta' aċċess 
għall-Internet lill-fornitur tal-kontenut.

(20) L-obbligu tal-fornituri tas-servizzi 
ta' hosting li jippreżervaw il-kontenut 
imneħħi u d-data relatata, jenħtieġ li jkun 
għall-iskop uniku ta' proċedimenti ta' 
reviżjoni u rimedju amministrattivi jew 
ġudizzjarji u limitati fiż-żmien għal dak li 
hu strettament meħtieġ, imma 
ġeneralment ma jaqbiżx is-sitt xhur. Fejn 
hemm bżonn leġittimu li r-rekwiżit ta' 
preservazzjoni jiġi estiż għad-data relatata, 
jista' jiġi ppreservat biss sal-punt li 
kwalunkwe data bħal din tintilef b'mod 
ieħor bħala konsegwenza tat-tneħħija tal-
kontenut inkwistjoni. Id-data relatata 
jenħtieġ li tkun limitata għal "data dwar l-
abbonati", jiġifieri data li tappartjeni għall-
identità tal-fornitur tal-kontenut kif ukoll 
"data ta' aċċess", jiġifieri data dwar id-data 
u l-ħin tal-użu mill-fornitur tal-kontenut, 
jew log-in u log-off mis-servizz, flimkien 
ma' indirizz IP allokat mill-fornitur tas-
servizz ta' aċċess għall-Internet lill-fornitur 
tal-kontenut.

Or. en

Emenda 172
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-obbligu tal-fornituri tas-servizzi (20) L-obbligu tal-fornituri tas-servizzi 
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ta' hosting li jippreżervaw il-kontenut 
imneħħi u d-data relatata, jenħtieġ li jkun 
stabbilit għal skopijiet speċifiċi u limitati 
fiż-żmien għal dak li hu meħtieġ. Hemm 
bżonn li r-rekwiżit ta' preservazzjoni jiġi 
estiż għad-data relatata sal-punt li 
kwalunkwe data bħal din tintilef b'mod 
ieħor bħala konsegwenza tat-tneħħija tal-
kontenut inkwistjoni. Id-data relatata tista' 
tinkludi data bħal "data dwar l-abbonati", 
inkluż b'mod partikolari data li tappartjeni 
għall-identità tal-fornitur tal-kontenut kif 
ukoll "data ta' aċċess", inkluż pereżempju 
data dwar id-data u l-ħin tal-użu mill-
fornitur tal-kontenut, jew log-in u log-off 
mis-servizz, flimkien ma' indirizz IP 
allokat mill-fornitur tas-servizz ta' aċċess 
għall-Internet lill-fornitur tal-kontenut.

ta' hosting li jippreżervaw il-kontenut 
imneħħi u d-data relatata, jenħtieġ li jkun 
għall-iskop uniku ta' proċedimenti ta' 
reviżjoni u rimedju amministrattivi jew 
ġudizzjarji u limitati fiż-żmien għal dak li 
hu strettament meħtieġ, imma 
ġeneralment ma jaqbiżx is-sitt xhur. Fejn 
hemm bżonn leġittimu li r-rekwiżit ta' 
preservazzjoni jiġi estiż għad-data relatata, 
jista' jiġi ppreservat biss sal-punt li 
kwalunkwe data bħal din tintilef b'mod 
ieħor bħala konsegwenza tat-tneħħija tal-
kontenut inkwistjoni. Id-data relatata 
jenħtieġ li tkun limitata għal "data dwar l-
abbonati", jiġifieri data li tappartjeni għall-
identità tal-fornitur tal-kontenut kif ukoll 
"data ta' aċċess", jiġifieri data dwar id-data 
u l-ħin tal-użu mill-fornitur tal-kontenut, 
jew log-in u log-off mis-servizz, flimkien 
ma' indirizz IP allokat mill-fornitur tas-
servizz ta' aċċess għall-Internet lill-fornitur 
tal-kontenut.

Or. en

Emenda 173
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju huwa 
meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur 
tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa jew 
li kien ġie diżattivat l-aċċess għalih kif 
ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' 
dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija 
tiegħu skont ir-riżultat tal-proċedura ta' 
rieżami. L-obbligu li l-kontenut jiġi 
ppreservat għal finijiet ta' investigazzjoni 
u prosekuzzjoni huwa ġustifikat u meħtieġ 

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju huwa 
meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur 
tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa kif 
ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' 
dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija 
tiegħu skont ir-riżultat tal-proċedura ta' 
rieżami.
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fid-dawl tal-valur li dan il-materjal jista' 
jġib għall-għan tat-tfixkil jew tal-
prevenzjoni tal-attività terroristika. Meta 
l-kumpaniji jneħħu l-materjal jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih, b'mod 
partikolari permezz tal-miżuri proattivi 
tagħhom stess, u ma jinfurmawx lill-
awtorità rilevanti għaliex jivvalutaw li dan 
ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 13(4) ta' dan ir-Regolament, l-
infurzar tal-liġi jista' ma jkunx konxju 
tal-eżistenza tal-kontenut. Għalhekk, il-
preservazzjoni tal-kontenut għal skopijiet 
ta' prevenzjoni, individwazzjoni, 
investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi hija ġġustifikata wkoll. Għal 
dawn il-finijiet, il-preservazzjoni tad-data 
mitluba hija limitata għal data li x'aktarx 
ikollha rabta ma' reati terroristiċi, u 
għalhekk tista' tikkontribwixxi għall-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew 
għall-prevenzjoni ta' riskji serji għas-
sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju huwa 
meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur 
tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa jew 
li kien ġie diżattivat l-aċċess għalih kif 
ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' 
dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija 
tiegħu skont ir-riżultat tal-proċedura ta' 
rieżami. L-obbligu li l-kontenut jiġi 
ppreservat għal finijiet ta' investigazzjoni 

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju huwa 
meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur 
tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa jew 
li kien ġie diżattivat l-aċċess għalih kif 
ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' 
dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija 
tiegħu skont ir-riżultat tal-proċedura ta' 
rieżami.
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u prosekuzzjoni huwa ġustifikat u meħtieġ 
fid-dawl tal-valur li dan il-materjal jista' 
jġib għall-għan tat-tfixkil jew tal-
prevenzjoni tal-attività terroristika. Meta 
l-kumpaniji jneħħu l-materjal jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih, b'mod 
partikolari permezz tal-miżuri proattivi 
tagħhom stess, u ma jinfurmawx lill-
awtorità rilevanti għaliex jivvalutaw li dan 
ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 13(4) ta' dan ir-Regolament, l-
infurzar tal-liġi jista' ma jkunx konxju 
tal-eżistenza tal-kontenut. Għalhekk, il-
preservazzjoni tal-kontenut għal skopijiet 
ta' prevenzjoni, individwazzjoni, 
investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi hija ġġustifikata wkoll. Għal 
dawn il-finijiet, il-preservazzjoni tad-data 
mitluba hija limitata għal data li x'aktarx 
ikollha rabta ma' reati terroristiċi, u 
għalhekk tista' tikkontribwixxi għall-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew 
għall-prevenzjoni ta' riskji serji għas-
sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju huwa 
meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur 
tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa jew 
li kien ġie diżattivat l-aċċess għalih kif 
ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' 
dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija 
tiegħu skont ir-riżultat tal-proċedura ta' 
rieżami. L-obbligu li l-kontenut jiġi 

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju 
indipendenti huwa meħtieġ u ġustifikat bil-
ħsieb li jiġu żgurati l-miżuri effettivi ta' 
rimedju għall-fornitur tal-kontenut li l-
kontenut tiegħu tneħħa jew li kien ġie 
diżattivat l-aċċess għalih kif ukoll biex tiġi 
żgurata l-integrazzjoni ta' dak il-kontenut 
kif kien qabel it-tneħħija tiegħu skont ir-
riżultat tal-proċedura ta' rieżami. L-obbligu 
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ppreservat għal finijiet ta' investigazzjoni u 
prosekuzzjoni huwa ġustifikat u meħtieġ 
fid-dawl tal-valur li dan il-materjal jista' 
jġib għall-għan tat-tfixkil jew tal-
prevenzjoni tal-attività terroristika. Meta l-
kumpaniji jneħħu l-materjal jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih, b'mod 
partikolari permezz tal-miżuri proattivi 
tagħhom stess, u ma jinfurmawx lill-
awtorità rilevanti għaliex jivvalutaw li dan 
ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 13(4) ta' dan ir-Regolament, l-
infurzar tal-liġi jista' ma jkunx konxju tal-
eżistenza tal-kontenut. Għalhekk, il-
preservazzjoni tal-kontenut għal skopijiet 
ta' prevenzjoni, individwazzjoni, 
investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi hija ġġustifikata wkoll. Għal 
dawn il-finijiet, il-preservazzjoni tad-data 
mitluba hija limitata għal data li x'aktarx 
ikollha rabta ma' reati terroristiċi, u 
għalhekk tista' tikkontribwixxi għall-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew għall-
prevenzjoni ta' riskji serji għas-sigurtà 
pubblika.

li l-kontenut jiġi ppreservat għal finijiet ta' 
investigazzjoni u prosekuzzjoni huwa 
ġustifikat u meħtieġ fid-dawl tal-valur li 
dan il-materjal jista' jġib għall-għan tat-
tfixkil jew tal-prevenzjoni tal-attività 
terroristika. Meta l-kumpaniji jneħħu l-
materjal jew jiddiżattivaw l-aċċess għalih, 
b'mod partikolari permezz tal-miżuri 
proattivi tagħhom stess, u ma jinfurmawx 
lill-awtorità amministrattiva jew 
ġudizzjarja indipendenti għaliex 
jivvalutaw li dan ma jaqax fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 13(4) ta' dan ir-
Regolament, l-infurzar tal-liġi jista' ma 
jkunx konxju tal-eżistenza tal-kontenut. 
Għalhekk, il-preservazzjoni tal-kontenut 
għal skopijiet ta' prevenzjoni, 
individwazzjoni, investigazzjoni u 
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi hija 
ġġustifikata wkoll. Għal dawn il-finijiet, il-
preservazzjoni tad-data mitluba hija 
limitata għal data li x'aktarx ikollha rabta 
ma' reati terroristiċi, u għalhekk tista' 
tikkontribwixxi għall-prosekuzzjoni ta' 
reati terroristiċi jew għall-prevenzjoni ta' 
riskji serji għas-sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 176
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju huwa 
meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur 
tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa jew 
li kien ġie diżattivat l-aċċess għalih kif 
ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' 
dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija 

(21) L-obbligu li jiġi ppreservat il-
kontenut tal-proċedimenti ta' rieżami 
amministrattiv jew ġudizzjarju huwa 
meħtieġ u ġustifikat bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-miżuri effettivi ta' rimedju għall-fornitur 
tal-kontenut li l-kontenut tiegħu tneħħa jew 
li kien ġie diżattivat l-aċċess għalih kif 
ukoll biex tiġi żgurata l-integrazzjoni ta' 
dak il-kontenut kif kien qabel it-tneħħija 
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tiegħu skont ir-riżultat tal-proċedura ta' 
rieżami. L-obbligu li l-kontenut jiġi 
ppreservat għal finijiet ta' investigazzjoni u 
prosekuzzjoni huwa ġustifikat u meħtieġ 
fid-dawl tal-valur li dan il-materjal jista' 
jġib għall-għan tat-tfixkil jew tal-
prevenzjoni tal-attività terroristika. Meta l-
kumpaniji jneħħu l-materjal jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih, b'mod 
partikolari permezz tal-miżuri proattivi 
tagħhom stess, u ma jinfurmawx lill-
awtorità rilevanti għaliex jivvalutaw li dan 
ma jaqax fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
Artikolu 13(4) ta' dan ir-Regolament, l-
infurzar tal-liġi jista' ma jkunx konxju tal-
eżistenza tal-kontenut. Għalhekk, il-
preservazzjoni tal-kontenut għal skopijiet 
ta' prevenzjoni, individwazzjoni, 
investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi hija ġġustifikata wkoll. Għal 
dawn il-finijiet, il-preservazzjoni tad-data 
mitluba hija limitata għal data li x'aktarx 
ikollha rabta ma' reati terroristiċi, u 
għalhekk tista' tikkontribwixxi għall-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew għall-
prevenzjoni ta' riskji serji għas-sigurtà 
pubblika.

tiegħu skont ir-riżultat tal-proċedura ta' 
rieżami. L-obbligu li l-kontenut jiġi 
ppreservat għal finijiet ta' investigazzjoni u 
prosekuzzjoni huwa ġustifikat u meħtieġ 
fid-dawl tal-valur li dan il-materjal jista' 
jġib għall-għan tat-tfixkil jew tal-
prevenzjoni tal-attività terroristika, u għall-
prosekuzzjoni u l-kundanna tat-terroristi. 
Meta l-kumpaniji jneħħu l-materjal jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih, b'mod 
partikolari permezz tal-miżuri addizzjonali 
tagħhom stess, l-infurzar tal-liġi jista' ma 
jkunx konxju tal-eżistenza tal-kontenut. 
Għalhekk, il-preservazzjoni tal-kontenut 
għal skopijiet ta' prevenzjoni, 
individwazzjoni, investigazzjoni u 
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, li 
jenħtieġ li tinbeda wara li l-awtoritajiet 
ikunu ġew infurmati skont l-
Artikolu 13(4) ta' dan ir-Regolament, hija 
ġġustifikata wkoll. Għal dawn il-finijiet, il-
preservazzjoni tad-data mitluba hija 
limitata għal data li x'aktarx ikollha rabta 
ma' reati terroristiċi, u għalhekk tista' 
tikkontribwixxi għall-prosekuzzjoni ta' 
reati terroristiċi jew għall-prevenzjoni ta' 
riskji serji għas-sigurtà pubblika.

Or. en

Emenda 177
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex tiġi żgurata l-proporzjonalità, 
il-perjodu ta' preservazzjoni għandu jkun 
limitat għal sitt xhur biex il-fornituri tal-
kontenut ikollhom biżżejjed żmien biex 
jibdew il-proċess ta' rieżami u biex 
jippermettu l-aċċess għall-infurzar tal-liġi 
għad-data rilevanti għall-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. 

(22) Biex tiġi żgurata l-proporzjonalità, 
il-perjodu ta' preservazzjoni għandu jkun 
limitat għal sitt xhur biex il-fornituri tal-
kontenut ikollhom biżżejjed żmien biex 
jibdew il-proċess ta' rieżami. Madankollu, 
dan il-perjodu jista' jiġi estiż għall-perjodu 
li huwa meħtieġ fil-każ uniku li l-
proċedimenti ta' rieżami jinbdew iżda ma 
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Madankollu, dan il-perjodu jista' jiġi estiż 
għall-perjodu li huwa meħtieġ f'każ li l-
proċedimenti ta' rieżami jinbdew iżda ma 
jiġux iffinalizzati fi żmien sitt xhur wara 
talba mill-awtorità li twettaq ir-reviżjoni. 
Dan it-tul ta' żmien għandu jkun biżżejjed 
biex jippermetti lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi li jippreservaw l-evidenza 
meħtieġa fir-rigward tal-
investigazzjonijiet, filwaqt li jiżguraw il-
bilanċ mad-drittijiet fundamentali 
kkonċernati.

jiġux iffinalizzati fi żmien sitt xhur wara 
talba mill-awtorità li twettaq ir-reviżjoni.

Or. en

Emenda 178
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex tiġi żgurata l-proporzjonalità, 
il-perjodu ta' preservazzjoni għandu jkun 
limitat għal sitt xhur biex il-fornituri tal-
kontenut ikollhom biżżejjed żmien biex 
jibdew il-proċess ta' rieżami u biex 
jippermettu l-aċċess għall-infurzar tal-liġi 
għad-data rilevanti għall-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. 
Madankollu, dan il-perjodu jista' jiġi estiż 
għall-perjodu li huwa meħtieġ f'każ li l-
proċedimenti ta' rieżami jinbdew iżda ma 
jiġux iffinalizzati fi żmien sitt xhur wara 
talba mill-awtorità li twettaq ir-reviżjoni. 
Dan it-tul ta' żmien għandu jkun biżżejjed 
biex jippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi li jippreservaw l-evidenza meħtieġa 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet, filwaqt 
li jiżguraw il-bilanċ mad-drittijiet 
fundamentali kkonċernati.

(22) Biex tiġi żgurata l-proporzjonalità, 
il-perjodu ta' preservazzjoni għandu jkun 
limitat għal sena biex il-fornituri tal-
kontenut ikollhom biżżejjed żmien biex 
jibdew il-proċess ta' rieżami u biex 
jippermettu l-aċċess għall-infurzar tal-liġi 
għad-data rilevanti għall-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. 
Madankollu, dan il-perjodu jista' jiġi estiż 
għall-perjodu li huwa meħtieġ f'każ li l-
proċedimenti jinbdew iżda ma jiġux 
iffinalizzati fi żmien sentejn wara talba 
mill-awtorità li twettaq il-proċess tar-
reviżjoni jew l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni tar-reati terroristiċi. Dan it-
tul ta' żmien għandu jqis in-natura speċjali 
tal-kontenut imneħħi, li diġà ġie meqjus 
bħala kontenut terroristiku wara 
valutazzjoni mill-awtorità kompetenti, u 
għalhekk jenħtieġ li jkun biżżejjed biex 
jippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-
liġi li jippreservaw l-evidenza meħtieġa 
sabiex iwettqu investigazzjoni u 
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prosekuzzjoni b'mod effettiv, filwaqt li 
jiżguraw il-bilanċ mad-drittijiet 
fundamentali kkonċernati.

Or. en


