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Emenda 360
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a)  "servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni" tfisser servizzi kif 
imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 2 tad-
Direttiva 2000/31/KE.

Or. en

Emenda 361
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "awtorità kompetenti" tfisser 
awtorità ġudizzjarja indipendenti maħtura 
jew maħluqa mill-Istat Membru.

Or. en

Emenda 362
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "awtorità kompetenti" tfisser 
awtorità pubblika indipendenti u 
imparzjali skont il-liġi nazzjonali.
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Or. en

Emenda 363
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) "awtorità kompetenti" tfisser 
awtorità ġudizzjarja nazzjonali maħtura 
fl-Istat Membru.

Or. en

Emenda 364
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Drittijiet ta' kura Il-prinċipji ġenerali

Or. en

Emenda 365
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont dan ir-
Regolament, kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku u biex jipproteġu l-utenti minn 
kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting li 
kienu soġġetti għal għadd sinifikanti ta' 
ordnijiet ta' tneħħija mhux kontestati 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont dan ir-
Regolament, kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku u biex jipproteġu l-utenti minn 
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proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u jqisu l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa fiċ-ċirkostanzi 
kollha għad-drittijiet fundamentali tal-
utenti u jqisu l-importanza fundamentali 
tal-libertà tal-espressjoni u l-informazzjoni 
f'soċjetà miftuħa u demokratika. Dawn id-
drittijiet ta' kura m'għandhomx 
jirriżultaw f'obbligu ta' monitoraġġ 
ġenerali tal-kontenut li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 366
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont dan ir-
Regolament, kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku u biex jipproteġu l-utenti minn 
kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u jqisu l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting li 
jirċievu għadd kbir ta' ordnijiet ta' 
tneħħija mhux kontestati għandhom 
jieħdu azzjonijiet xierqa, raġonevoli u 
proporzjonati skont dan ir-Regolament, 
kontra l-abbuż tas-servizzi tagħhom għall-
finijiet tat-tixrid ta' kontenut terroristiku 
illegali minn fornituri tal-kontenut u biex 
jipproteġu l-utenti minn kontenut 
terroristiku illegali. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u jqisu l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jirċievu u jgħaddu l-
informazzjoni u l-ideat f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.
.

Or. en
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Emenda 367
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont dan ir-
Regolament, kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku u biex jipproteġu l-utenti minn 
kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u jqisu l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont din id-
Direttiva, kontra l-użu tas-servizzi 
tagħhom għall-finijiet tat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku minn fornituri tal-
kontenut u biex jipproteġu l-utenti minn 
kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u jqisu l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jirċievu u jgħaddu l-
informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

Or. en

Emenda 368
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont dan ir-
Regolament, kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku u biex jipproteġu l-utenti minn 
kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont dan ir-
Regolament, kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku u biex jipproteġu l-utenti minn 
kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 
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fundamentali tal-utenti u jqisu l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

fundamentali tal-utenti u jqisu l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u l-
informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika. Dawn l-azzjonijiet 
m'għandhomx jirriżultaw f'obbligu ta' 
monitoraġġ ġenerali.

Or. en

Emenda 369
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting 
għandhom jieħdu azzjonijiet xierqa, 
raġonevoli u proporzjonati skont dan ir-
Regolament, kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku u biex jipproteġu l-utenti minn 
kontenut terroristiku. Meta jagħmlu dan, 
huma għandhom jaġixxu b'mod diliġenti, 
proporzjonat u mhux diskriminatorju, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u jqisu l-
importanza fundamentali tal-libertà tal-
espressjoni u l-informazzjoni f'soċjetà 
miftuħa u demokratika.

1. Fornituri ta' servizz ta' hosting li 
kienu rċevew għadd sostanzjali ta' 
ordnijiet ta' tneħħija mhux kontestati 
skont l-Artikolu 4, għandhom jieħdu 
azzjonijiet xierqa, raġonevoli u 
proporzjonati skont dan ir-Regolament, 
biex jindirizzaw it-tixrid pubbliku ta' 
kontenut terroristiku u biex jipproteġu l-
utenti minn kontenut terroristiku illegali. 
Meta jagħmlu dan, huma għandhom 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u l-
libertajiet tar-riċevituri tas-servizzi 
tagħhom kif minquxa fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Or. en

Emenda 370
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dmirijiet ta' kura 
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m'għandhomx jitqiesu bħala monitoraġġ 
ġenerali ta' informazzjoni li jittrażmettu 
jew jaħżnu, lanqas għal dmir ġenerali li 
jiġu mfittxija b'mod attivi fatti jew 
ċirkostanzi li jindikaw attività illegali.

Or. en

Emenda 371
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li d-dmirijiet ta' kura 
m'għandhomx jitqiesu bħala monitoraġġ 
ġenerali ta' informazzjoni li jittrażmettu 
jew jaħżnu, lanqas għal dmir ġenerali li 
jiġu mfittxija b'mod attivi fatti jew 
ċirkostanzi li jindikaw attività illegali.

Or. en

Emenda 372
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, u japplikaw, 
dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tat-
tixrid ta' kontenut terroristiku.

imħassar

Or. en
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Emenda 373
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, u japplikaw, 
dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tat-
tixrid ta' kontenut terroristiku.

imħassar

Or. en

Emenda 374
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, u japplikaw, 
dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tat-
tixrid ta' kontenut terroristiku.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom dispożizzjonijiet 
sabiex l-utenti tagħhom jiġu infurmati 
dwar ir-regoli relatati mal-kontenut 
terroristiku skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 375
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, u japplikaw, 
dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tat-

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom il-projbizzjoni tat-
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tixrid ta' kontenut terroristiku. tixrid ta' kontenut terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 376
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, u japplikaw, 
dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tat-
tixrid ta' kontenut terroristiku.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jinkludu fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom il-projbizzjoni tat-
tixrid ta' kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 377
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jiksbu għarfien jew isiru konxji 
dwar kontenut terroristiku fuq is-servizzi 
tagħhom, huma għandhom jinfurmaw 
lill-awtoritajiet kompetenti dwar dan il-
kontenut u jħassruh mingħajr dewmien 
bla bżonn.

Or. en

Emenda 378
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament



AM\1177909MT.docx 11/187 PE636.147v02-00

MT

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting jiksbu għarfien jew isiru konxji 
dwar kontenut terroristiku illegali fuq is-
servizzi tagħhom, huma għandhom 
jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti 
dwar dan il-kontenut u jħassruh mingħajr 
dewmien bla bżonn

Or. en

Emenda 379
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih. Meta l-awtorità kompetenti 
ma tkunx awtorità ġudizzjarja jew meta l-
ordni ta' tneħħija ma tkunx ibbażata fuq 
deċiżjoni ta' awtorità ġudizzjarja, l-ordni 
ta' tneħħija indirizzata lill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting għandha fl-istess ħin 
tiġi ppreżentata għal rieżami lil awtorità 
ġudizzjarja indipendenti determinata 
b'mod konformi mal-liġi nazzjonali. Din 
l-awtorità ġudizzjarja għandha tinnotifika 
lill-awtorità kompetenti u lill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting bid-deċiżjoni tagħha fi 
żmien erbgħa u għoxrin siegħa mill-
irċevuta tal-ordni ta' tneħħija.

Or. en

Emenda 380
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Daniel Dalton

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. Ħlief f'każijiet fejn fornitur ta' 
servizzi ta' hosting ikun diġà rċieva ordni 
ta' tneħħija minn qabel, l-awtorità 
kompetenti jeħtiġililha tikkomunika mal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting qabel ma 
toħroġ ordni ta' tneħħija li titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

Or. en

Emenda 381
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ ordni ta' tneħħija 
li titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ineħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih. Din is-setgħa għandha tiġi 
kkontrollata mill-awtorità ġudizzjarja 
kompetenti determinata b'mod konformi 
mal-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 382
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ ordni ta' tneħħija 
li tobbliga lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ineħħi kontenut terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 383
Andrejs Mamikins

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih fl-Istati Membri kollha tal-
UE.

Or. en

Emenda 384
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ ordni ta' tneħħija 
li titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ineħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih.

Or. en
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Emenda 385
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ ordni ta' tneħħija 
li titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ineħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih.

Or. en

Emenda 386
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ deċiżjoni li titlob 
lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting ineħħi 
kontenut terroristiku jew jiddiżattiva l-
aċċess għalih.

1. L-awtorità kompetenti għandu 
jkollha s-setgħa li toħroġ ordni li titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jiddiżattiva 
l-aċċess għall-kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 387
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtorità kompetenti għandha 
tinforma, bħala kwistjoni ta' prijorità, 
dwar il-ħruġ tal-ordni ta' tneħħija lill-
awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri 
oħra li jistgħu jkunu kkonċernati u/jew 
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interessati bil-kontenut tal-ordni ta' 
tneħħija.

Or. en

Emenda 388
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta l-materjal ikun ippubblikat 
taħt ir-responsabbiltà editorjali ta' 
fornitur tal-kontenut, kwalunkwe ordni 
ta' tneħħija tista' ssir effettiva biss abbażi 
ta' ordni ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 389
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija. F'ċirkostanzi eċċezzjonali, meta 
l-awtorità kompetenti fl-ordni ta' tneħħija 
tistipula li l-kontenut partikolari joħloq 
theddida imminenti, il-fornituri ta' 
hosting għandhom ineħħu l-kontenut jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih f'perjodu 
iqsar minn erbgħa u għoxrin siegħa mill-
irċevuta tal-ordni ta' tneħħija. Il-perjodu 
għandu jiġi ddefinit b'mod speċifiku mill-
awtorità kompetenti fl-ordni ta' tneħħija u 
ma jistax ikun inqas minn siegħa mill-
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irċevuta tal-ordni ta' tneħħija, filwaqt li 
jitqies il-ħin tal-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting tad-destinatarju. Meta l-awtorità 
ġudizzjarja li qed twettaq rieżami skont il-
paragrafu 1 toħroġ deċiżjoni li ma 
tikkonfermax il-legalità tal-ordni ta' 
tneħħija, l-awtorità kompetenti għandha 
tiżgura l-introduzzjoni mill-ġdid immedjat 
ta' dan il-kontenut, sakemm ma jkunx 
diġà tneħħa jew ġie diżattivat l-aċċess 
għalih.

Or. en

Emenda 390
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu minnufih u 
kemm jista' jkun malajr wara li tiġi 
riċevuta l-ordni ta' tneħħija, filwaqt li jqisu 
d-daqs u r-riżorsi tal-fornitur ta' hosting.

Or. en

Emenda 391
Michał Boni

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Mal-irċevuta tal-ordni ta' tneħħija, 
il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu minnufih 
minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' tneħħija.
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Or. en

Emenda 392
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu minnufih u fi 
kwalunkwe każ fi żmien siegħa minn meta 
tiġi riċevuta l-ordni ta' tneħħija.

Or. en

Emenda 393
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku 
mingħajr dewmien bla bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skadenza ta' siegħa mhijiex realistika mil-lat operattiv kif ukoll hija potenzjalment perikoluża 
għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Il-formulazzjoni "mingħajr dewmien bla bżonn" 
hija bbażata fuq strumenti tal-UE simili eżistenti, jiġifieri d-Direttiva 2014/41/UE dwar l-
Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew.

Emenda 394
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku 
illegali mingħajr dewmien bla bżonn.

Or. en

Emenda 395
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu mingħajr 
dewmien bla bżonn minn meta tiġi 
riċevuta l-ordni ta' tneħħija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

See joint letter by three UN Special Rapporteurs from 07/12/2018: "The Special Rapporteurs 
note their exceptional concern at the short timeline for complying with orders provided under 
the proposal. We highlight the likely negative implications this timeline presents to the 
practical realization of protection for freedom of expression and interlinked rights in real 
time. The accelerated timeline does not allow Internet platforms sufficient time to examine the 
request in any detail, required to comply with the sub-contracted human rights 
responsibilities that fall to them by virtue of State mandates on takedown."

Emenda 396
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom ineħħu kontenut terroristiku 
jew jiddiżattivaw l-aċċess tiegħu fi żmien 
siegħa minn meta tiġi riċevuta l-ordni ta' 
tneħħija.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jiddiżattivaw l-aċċess għall-
kontenut terroristiku mingħajr dewmien 
bla bżonn minn meta tiġi riċevuta l-ordni 
ta' tneħħija.

Or. en

Emenda 397
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) identifikazzjoni tal-awtorità 
kompetenti li toħroġ ordni ta' tneħħija u l-
awtentikazzjoni tal-ordni ta' tneħħija mill-
awtorità kompetenti;

(a) identifikazzjoni permezz ta' firma 
diġitali tal-awtorità kompetenti li toħroġ 
ordni ta' tneħħija u l-awtentikazzjoni tal-
ordni ta' tneħħija mill-awtorità kompetenti;

Or. en

Emenda 398
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) identifikazzjoni tal-awtorità 
kompetenti li toħroġ ordni ta' tneħħija u l-
awtentikazzjoni tal-ordni ta' tneħħija mill-
awtorità kompetenti;

(a) identifikazzjoni permezz ta' firma 
diġitali tal-awtorità kompetenti li toħroġ 
ordni ta' tneħħija u l-awtentikazzjoni tal-
ordni ta' tneħħija mill-awtorità kompetenti;

Or. en

Emenda 399
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Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li 
jispjegaw għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, tal-anqas, b'referenza 
għall-kategoriji ta' kontenut terroristiku 
elenkat fl-Artikolu 2(5);

(b) dikjarazzjoni dettaljata tar-
raġunijiet li tispjega għaliex il-kontenut 
jitqies bħala kontenut terroristiku, tal-
anqas, b'referenza għall-kategoriji ta' 
kontenut terroristiku elenkat fl-Artikolu 
2(5) u li tissostanzja l-elementi ta' 
illegalità u intenzjonalità u l-liġi 
nazzjonali rilevanti;

Or. en

Emenda 400
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li 
jispjegaw għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, tal-anqas, 
b'referenza għall-kategoriji ta' kontenut 
terroristiku elenkat fl-Artikolu 2(5);

(b) dikjarazzjoni ddettaljata tar-
raġunijiet li tispjega għaliex il-kontenut 
jitqies kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 401
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li 
jispjegaw għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, tal-anqas, 

(b) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li 
tispjega għaliex il-kontenut jitqies kontenut 
terroristiku illegali u referenza speċifika 
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b'referenza għall-kategoriji ta' kontenut 
terroristiku elenkat fl-Artikolu 2(5);

għall-kategoriji ta' kontenut terroristiku 
elenkat fl-Artikolu 2(5);

Or. en

Emenda 402
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li 
jispjegaw għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, tal-anqas, b'referenza 
għall-kategoriji ta' kontenut terroristiku 
elenkat fl-Artikolu 2(5);

(b) dikjarazzjoni ddettaljata tar-
raġunijiet li tispjega għaliex il-kontenut 
jitqies kontenut terroristiku, tal-anqas, 
b'referenza għall-kategoriji ta' kontenut 
terroristiku elenkat fl-Artikolu 2(5);

Or. en

Emenda 403
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li 
jispjegaw għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, tal-anqas, b'referenza 
għall-kategoriji ta' kontenut terroristiku 
elenkat fl-Artikolu 2(5);

(b) dikjarazzjoni tar-raġunijiet li 
tispjega għaliex il-kontenut jitqies kontenut 
terroristiku, tal-anqas, b'referenza għall-
kategoriji ta' kontenut terroristiku illegali 
elenkat fl-Artikolu 2(5);

Or. en

Emenda 404
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Lokalizzatur Uniformi tar-Riżorsi 
(URL) u, fejn meħtieġ, informazzjoni 
addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni 
tal-kontenut imsemmi;

(c) Lokalizzatur Uniformi tar-Riżorsi 
(URL) eżatt u, fejn meħtieġ, informazzjoni 
addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni 
tal-kontenut imsemmi;

Or. en

Emenda 405
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Lokalizzatur Uniformi tar-Riżorsi 
(URL) u, fejn meħtieġ, informazzjoni 
addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni 
tal-kontenut imsemmi;

(c) il-Lokalizzatur Uniformi tar-
Riżorsi (URL) preċiż u informazzjoni 
addizzjonali li tippermetti l-identifikazzjoni 
tal-kontenut imsemmi;

Or. en

Emenda 406
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) firma elettronika kwalifikata tal-
awtorità emittenti, skont ir-Regolament 
(UE) 910/20141a;

_________________
1a Ir-Regolament (UE) 910/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni 
elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal 
transazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u 
li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE (ĠU L 
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257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Emenda 407
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) informazzjoni dwar ir-rimedju 
disponibbli għall-fornitur ta' servizzi ta' 
akkoljenza u għall-fornitur tal-kontenut;

(f) informazzjoni dwar rimedju, il-
modalitajiet u l-iskadenzi tiegħu, 
disponibbli għall-fornitur ta' servizzi ta' 
akkoljenza u għall-fornitur tal-kontenut, 
inklużi possibbiltajiet ta' rimedju mal-
awtorità kompetenti kif ukoll rikors 
quddiem il-qorti;

Or. en

Emenda 408
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) informazzjoni dwar ir-rimedju 
disponibbli għall-fornitur ta' servizzi ta' 
akkoljenza u għall-fornitur tal-kontenut;

(f) informazzjoni dwar ir-rimedju 
disponibbli għall-fornitur ta' servizzi ta' 
akkoljenza u għall-fornitur tal-kontenut, 
inkluż rimedju mal-awtorità kompetenti 
kif ukoll rikors quddiem il-qorti;

Or. en

Emenda 409
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fejn rilevanti, id-deċiżjoni biex ma 
tiġix żvelata informazzjoni dwar it-tneħħija 
ta' kontenut terroristiku jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għalih imsemmija 
fl-Artikolu 11.

(g) fejn ikun neċessarju u xieraq, id-
deċiżjoni biex ma tiġix żvelata 
informazzjoni dwar it-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku jew id-diżattivazzjoni tal-
aċċess għalih imsemmija fl-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 410
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fejn rilevanti, id-deċiżjoni biex ma 
tiġix żvelata informazzjoni dwar it-tneħħija 
ta' kontenut terroristiku jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għalih imsemmija 
fl-Artikolu 11.

(g) fejn ikun neċessarju u 
proporzjonat, id-deċiżjoni biex ma tiġix 
żvelata informazzjoni dwar it-tneħħija ta' 
kontenut terroristiku jew id-diżattivazzjoni 
tal-aċċess għalih imsemmija fl-Artikolu 
11;

Or. en

Emenda 411
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fejn rilevanti, id-deċiżjoni biex ma 
tiġix żvelata informazzjoni dwar it-tneħħija 
ta' kontenut terroristiku jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għalih 
imsemmija fl-Artikolu 11.

(g) fejn ikun meħtieġ u proporzjonali, 
id-deċiżjoni biex ma tiġix żvelata 
informazzjoni dwar it-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku illegali msemmija fl-Artikolu 
11.

Or. en
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Emenda 412
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) fejn rilevanti, id-deċiżjoni biex ma 
tiġix żvelata informazzjoni dwar it-
tneħħija ta' kontenut terroristiku jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għalih 
imsemmija fl-Artikolu 11.

(g) fejn rilevanti, id-deċiżjoni biex ma 
tiġix żvelata informazzjoni dwar id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għall-kontenut 
terroristiku msemmi fl-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 413
Michał Boni

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) skadenzi sa meta l-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting u l-fornitur tal-
kontenut jistgħu jappellaw l-ordni;

Or. en

Emenda 414
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) skadenzi għal appell għall-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting u għall-fornitur tal-
kontenut.
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Or. en

Emenda 415
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, 
l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jikkonforma mal-ordni ta' tneħħija sal-
iskadenza stipulata fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-paragrafu 3(b).

Emenda 416
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, 
l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jikkonforma mal-ordni ta' tneħħija sal-
iskadenza stipulata fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en
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Emenda 417
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, l-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jikkonforma 
mal-ordni ta' tneħħija sal-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2.

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, l-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
kopja tal-ordni ta' tneħħija inkluża 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, u 
kwalunkwe informazzjoni dwar ir-rimedji 
legali disponibbli għal appell kontra 
ordnijiet ta' tneħħija quddiem qorti, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jikkonforma 
mal-ordni ta' tneħħija sal-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 418
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, l-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jikkonforma 
mal-ordni ta' tneħħija sal-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2.

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, l-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
kopja tal-ordni ta' tneħħija inkluża 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, u 
kwalunkwe informazzjoni dwar ir-rimedji 
legali disponibbli għal appell kontra 
ordnijiet ta' tneħħija quddiem il-qorti, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jikkonforma 
mal-ordni ta' tneħħija sal-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 419
Daniel Dalton

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, l-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jikkonforma 
mal-ordni ta' tneħħija sal-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2.

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, l-
awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, 
inklużi r-raġunijiet għaliex irid jitneħħa l-
kontenut fl-iskadenza stabbilita fil-
paragrafu 2, u dan għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li l-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting jikkonforma mal-ordni 
ta' tneħħija sal-iskadenza stipulata fil-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 420
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting jew mill-fornitur tal-kontenut, 
l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet, 
mingħajr preġudizzju għall-obbligu li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting jikkonforma 
mal-ordni ta' tneħħija sal-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2.

4. L-awtorità kompetenti għandha 
tipprovdi dikjarazzjoni dettaljata tar-
raġunijiet, inkluża l-ġustifikazzjoni tal-
ħtieġa għat-tneħħija immedjata, mingħajr 
preġudizzju għall-obbligu li l-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting jikkonforma mal-ordni 
ta' tneħħija sal-iskadenza stipulata fil-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 421
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Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta l-awtorità kompetenti ma 
tkunx awtorità ġudizzjarja jew meta l-
ordni ta' tneħħija ma tkunx ibbażata fuq 
deċiżjoni ta' awtorità ġudizzjarja, l-ordni 
ta' tneħħija indirizzata lill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting għandha fl-istess ħin 
tiġi ppreżentata lil awtorità ġudizzjarja 
indipendenti determinata b'mod konformi 
mal-liġi nazzjonali. Din l-awtorità 
ġudizzjarja għandha tinnotifika lill-
awtorità kompetenti u lill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting bid-deċiżjoni tagħha fi 
żmien erbgħa u għoxrin siegħa mill-
irċevuta tal-ordni ta' tneħħija.

Or. en

Emenda 422
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fuq talba mill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting, l-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi informazzjoni 
dettaljata dwar il-mezzi legali possibbli 
biex tiġi kkontestata l-ordni ta' tneħħija 
b'mod konformi mal-proċedimenti 
ġudizzjarji nazzjonali. Din it-talba ma 
ttellifx l-obbligu tal-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jikkonforma mal-ordni ta' 
tneħħija fit-termini stabbiliti f'dan l-
Artikolu.

Or. en
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Emenda 423
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jindirizzaw l-ordnijiet ta' 
tneħħija lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizzi ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 16 
u jibagħtuhom lill-punt ta' kuntatt imsemmi 
fl-Artikolu 14(1). Dawn l-ordnijiet 
għandhom jintbagħtu b'mezzi elettroniċi li 
kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub taħt il-
kundizzjonijiet li jippermettu li tiġi 
stabbilita l-awtentikazzjoni tal-mittent, 
inkluż eżattezza tad-data u l-ħin tat-
trażmissjoni u l-wasla tal-ordni.

5. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jindirizzaw l-ordnijiet ta' 
tneħħija lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizzi ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 16 
u jibagħtuhom lill-punt ta' kuntatt imsemmi 
fl-Artikolu 14(1). Dawn l-ordnijiet 
għandhom jintbagħtu b'mezzi elettroniċi li 
kapaċi jipproduċi rekord bil-miktub taħt il-
kundizzjonijiet li jippermettu li tiġi 
stabbilita l-awtentikazzjoni tal-mittent, 
inkluż eżattezza tad-data u l-ħin tat-
trażmissjoni u l-wasla tal-ordni, skont il-
punt (ea) tal-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 424
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jindirizzaw l-ordnijiet ta' 
tneħħija lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizzi ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 16 
u jibagħtuhom lill-punt ta' kuntatt 
imsemmi fl-Artikolu 14(1). Dawn l-
ordnijiet għandhom jintbagħtu b'mezzi 
elettroniċi li kapaċi jipproduċi rekord bil-

5. L-awtorità kompetenti għandha 
tindirizza l-ordnijiet ta' tneħħija lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizzi ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizzi ta' 
hosting skont l-Artikolu 16 u tibgħathom 
lill-punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 
14(1). Dawn l-ordnijiet għandhom 
jintbagħtu b'mezzi elettroniċi li kapaċi 
jipproduċi rekord bil-miktub taħt il-
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miktub taħt il-kundizzjonijiet li jippermettu 
li tiġi stabbilita l-awtentikazzjoni tal-
mittent, inkluż eżattezza tad-data u l-ħin 
tat-trażmissjoni u l-wasla tal-ordni.

kundizzjonijiet li jippermettu li tiġi 
stabbilita l-awtentikazzjoni tal-mittent, 
inkluż eżattezza tad-data u l-ħin tat-
trażmissjoni u l-wasla tal-ordni.

Or. en

Emenda 425
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jikkonfermaw li jkunu rċevew 
u, mingħajr dewmien bla bżonn, jinformaw 
lill-awtorità kompetenti dwar it-tneħħija ta' 
kontenut terroristiku jew id-diżattivazzjoni 
tal-aċċess għalih, billi jindikaw, b'mod 
partikolari, il-ħin tal-azzjoni, billi jużaw il-
mudell stabbilit fl-Anness II.

6. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jikkonfermaw li 
jkunu rċevew u, mingħajr dewmien bla 
bżonn, jinformaw lill-awtorità kompetenti 
dwar it-tneħħija ta' kontenut terroristiku 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għalih, 
billi jindikaw, b'mod partikolari, il-ħin tal-
azzjoni, billi jużaw il-mudell stabbilit fl-
Anness II.

Or. ro

Emenda 426
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jikkonfermaw li jkunu rċevew 
u, mingħajr dewmien bla bżonn, jinformaw 
lill-awtorità kompetenti dwar it-tneħħija 
ta' kontenut terroristiku jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għalih, billi 
jindikaw, b'mod partikolari, il-ħin tal-
azzjoni, billi jużaw il-mudell stabbilit fl-
Anness II.

6. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom, mingħajr dewmien bla bżonn, 
jinformaw lill-awtorità kompetenti dwar 
id-diżattivazzjoni tal-aċċess għall-
kontenut terroristiku, billi jindika il-ħin 
tal-azzjoni, billi jużaw il-mudell stabbilit 
fl-Anness II.

Or. en
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Emenda 427
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jikkonfermaw li jkunu rċevew 
u, mingħajr dewmien bla bżonn, jinformaw 
lill-awtorità kompetenti dwar it-tneħħija ta' 
kontenut terroristiku jew id-diżattivazzjoni 
tal-aċċess għalih, billi jindikaw, b'mod 
partikolari, il-ħin tal-azzjoni, billi jużaw il-
mudell stabbilit fl-Anness II.

6. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jikkonfermaw li jkunu rċevew 
u, mingħajr dewmien bla bżonn, jinformaw 
lill-awtorità kompetenti dwar it-tneħħija ta' 
kontenut terroristiku illegali, billi jindikaw, 
b'mod partikolari, il-ħin tal-azzjoni, billi 
jużaw il-mudell stabbilit fl-Anness II.

Or. en

Emenda 428
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting, huwa għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u 
jispjega r-raġunijiet, billi juża l-mudell 
stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif ir-raġunijiet invokati ma jkunux 
għadhom preżenti.

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting, huwa għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u 
jispjega r-raġunijiet, billi juża l-mudell 
stabbilit fl-Anness III. Il-paragrafu 2 
għandu japplika hekk kif ir-raġunijiet 
invokati ma jkunux għadhom preżenti, 
ħlief meta l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ma jkunx jista' jikkonforma mal-ordni ta' 
tneħħija minħabba li dan ikollu effetti 
sproporzjonati fuq id-drittijiet tal-utenti 
tiegħu bħall-protezzjoni tal-ħajja privata, 
il-protezzjoni tad-data, is-segretezza tal-
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korrispondenza, il-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

Or. en

Emenda 429
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting, huwa għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u 
jispjega r-raġunijiet, billi juża l-mudell 
stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif ir-raġunijiet invokati ma jkunux 
għadhom preżenti.

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting, jew għal raġunijiet tekniċi jew 
operattivi, huwa għandu jinforma, 
mingħajr dewmien żejjed, lill-awtorità 
kompetenti, u jispjega r-raġunijiet, billi 
juża l-mudell stabbilit fl-Anness III. Hekk 
kif ir-raġunijiet invokati ma jkunux 
għadhom preżenti, il-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting għandu jikkonforma mal-
ordni mingħajr dewmien bla bżonn.

Or. en

Emenda 430
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 
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hosting, huwa għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u 
jispjega r-raġunijiet, billi juża l-mudell 
stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif ir-raġunijiet invokati ma jkunux 
għadhom preżenti.

hosting, huwa għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u 
jispjega r-raġunijiet, billi juża l-mudell 
stabbilit fl-Anness III.

Or. en

Emenda 431
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting, huwa għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u 
jispjega r-raġunijiet, billi juża l-mudell 
stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif ir-raġunijiet invokati ma jkunux 
għadhom preżenti.

7. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jkunx jista' jikkonforma mal-
ordni ta' tneħħija minħabba force majeure 
jew impossibbiltà de facto mhux 
attribwibbli lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting, huwa għandu jinforma, mingħajr 
dewmien żejjed, lill-awtorità kompetenti, u 
jirrapporta dwar ir-raġunijiet, billi juża l-
mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif ir-raġunijiet invokati ma jkunux 
għadhom preżenti.

Or. en

Emenda 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jistax jikkonforma mal-ordni ta' 
tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jistax jikkonforma mal-ordni ta' 
tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 
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fiha żbalji evidenti jew ma fihiex biżżejjed 
informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, 
huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
fejn jitlob il-kjarifika meħtieġa, billi juża 
l-mudell stabbilit fl-Anness III. L-
iskadenza stipulata fil-paragrafu 2 
għandha tapplika hekk kif tiġi pprovduta 
l-kjarifika.

fiha żbalji evidenti jew ma fihiex biżżejjed 
informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, 
huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
billi juża l-mudell stabbilit fl-Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda raġuni għal regoli speċifiċi dwar estensjoni ta' skadenza mhija neċessarja hawnhekk, 
jista' sempliċement ikun hemm ordni ġdida.

Emenda 433
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jistax jikkonforma mal-ordni 
ta' tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 
fiha żbalji evidenti jew ma fihiex biżżejjed 
informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, 
huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
fejn jitlob il-kjarifika meħtieġa, billi juża l-
mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif tiġi pprovduta l-kjarifika.

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jirrifjuta li jikkonforma mal-ordni 
ta' tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 
fiha żbalji evidenti, tonqos milli 
tistabbilixxi b'mod suffiċjenti n-natura 
illegali tal-kontenut, jew ma fihiex 
biżżejjed informazzjoni biex tiġi eżegwita 
l-ordni, huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
fejn jitlob il-kjarifika meħtieġa, billi juża l-
mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif tiġi pprovduta l-kjarifika.

Or. en

Emenda 434
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jistax jikkonforma mal-ordni 
ta' tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 
fiha żbalji evidenti jew ma fihiex biżżejjed 
informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, 
huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
fejn jitlob il-kjarifika meħtieġa, billi juża l-
mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif tiġi pprovduta l-kjarifika.

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jirrifjuta li jikkonforma mal-ordni 
ta' tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 
fiha żbalji evidenti, tonqos milli 
tistabbilixxi b'mod suffiċjenti l-illegalità 
tal-kontenut, jew ma fihiex biżżejjed 
informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, 
huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
fejn jitlob il-kjarifika meħtieġa, billi juża l-
mudell stabbilit fl-Anness III. F'dawn il-
każijiet, l-awtorità determinanti għandha 
twieġeb fil-pront.

Or. en

Emenda 435
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jistax jikkonforma mal-ordni ta' 
tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 
fiha żbalji evidenti jew ma fihiex biżżejjed 
informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, 
huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
fejn jitlob il-kjarifika meħtieġa, billi juża l-
mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif tiġi pprovduta l-kjarifika.

8. Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ma jistax jikkonforma mal-ordni ta' 
tneħħija minħabba li l-ordni ta' tneħħija 
fiha żbalji evidenti, mhijiex sostanzjata 
biżżejjed jew ma fihiex biżżejjed 
informazzjoni biex tiġi eżegwita l-ordni, 
huwa għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien bla bżonn, 
fejn jitlob il-kjarifika meħtieġa, billi juża l-
mudell stabbilit fl-Anness III. L-iskadenza 
stipulata fil-paragrafu 2 għandha tapplika 
hekk kif tiġi pprovduta l-kjarifika.

Or. en
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Emenda 436
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità kompetenti li tkun 
ħarġet l-ordni ta' tneħħija għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti li 
tissorvelja l-implimentazzjoni ta' miżuri 
proattivi msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
meta l-ordni ta' tneħħija ssir finali. Ordni 
ta' tneħħija ssir finali fejn hija ma ġietx 
appellata fi żmien l-iskadenza skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli jew fejn tkun ġiet 
ikkonfermata wara appell.

9. Ordni ta' tneħħija ssir finali fejn 
hija ma ġietx appellata fi żmien l-iskadenza 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli jew fejn 
tkun ġiet ikkonfermata wara appell.

Or. en

Emenda 437
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità kompetenti li tkun 
ħarġet l-ordni ta' tneħħija għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti li 
tissorvelja l-implimentazzjoni ta' miżuri 
proattivi msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
meta l-ordni ta' tneħħija ssir finali. Ordni 
ta' tneħħija ssir finali fejn hija ma ġietx 
appellata fi żmien l-iskadenza skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli jew fejn tkun ġiet 
ikkonfermata wara appell.

9. Ordni ta' tneħħija ssir finali fejn 
hija ma ġietx appellata fi żmien l-iskadenza 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli jew fejn 
tkun ġiet ikkonfermata wara appell.

Or. en

Emenda 438
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità kompetenti li tkun 
ħarġet l-ordni ta' tneħħija għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti li 
tissorvelja l-implimentazzjoni ta' miżuri 
proattivi msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
meta l-ordni ta' tneħħija ssir finali. Ordni 
ta' tneħħija ssir finali fejn hija ma ġietx 
appellata fi żmien l-iskadenza skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli jew fejn tkun ġiet 
ikkonfermata wara appell.

9. Ordni ta' tneħħija ssir finali fejn 
hija ma ġietx appellata fi żmien l-iskadenza 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli jew fejn 
tkun ġiet ikkonfermata wara appell.

Or. en

Emenda 439
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità kompetenti li tkun 
ħarġet l-ordni ta' tneħħija għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti li 
tissorvelja l-implimentazzjoni ta' miżuri 
proattivi msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
meta l-ordni ta' tneħħija ssir finali. Ordni 
ta' tneħħija ssir finali fejn hija ma ġietx 
appellata fi żmien l-iskadenza skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli jew fejn tkun ġiet 
ikkonfermata wara appell.

9. Ordni ta' tneħħija ssir finali fejn 
hija ma ġietx appellata jew rimedjata fi 
żmien l-iskadenza skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli jew fejn tkun ġiet ikkonfermata 
wara appell.

Or. en

Emenda 440
Eva Joly

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-awtorità kompetenti li tkun 
ħarġet l-ordni ta' tneħħija għandha tinforma 
lill-awtorità kompetenti li tissorvelja l-
implimentazzjoni ta' miżuri proattivi 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) meta l-
ordni ta' tneħħija ssir finali. Ordni ta' 
tneħħija ssir finali fejn hija ma ġietx 
appellata fi żmien l-iskadenza skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli jew fejn tkun ġiet 
ikkonfermata wara appell.

9. L-awtorità kompetenti li tkun 
ħarġet l-ordni ta' tneħħija għandha tinforma 
lill-awtorità kompetenti li tissorvelja l-
implimentazzjoni ta' miżuri addizzjonali 
skont l-Artikolu 6 imsemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) meta l-ordnijiet ta' tneħħija li 
jkunu saru finali għal fornitur ta' hosting 
speċifiku jilħqu numru sinifikanti. Ordni 
ta' tneħħija ssir finali fejn hija ma ġietx 
appellata u ma jkunx intalab rimedju 
ġudizzjarju fi żmien l-iskadenza skont il-
liġi nazzjonali applikabbli jew fejn tkun 
ġiet ikkonfermata wara appell.

Or. en

Emenda 441
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Proċedura ta' konsultazzjoni għal 

ordnijiet ta' tneħħija
1. L-awtorità emittenti għandha 
tippreżenta kopja tal-ordni ta' tneħħija 
lill-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(a) tal-Istat Membru li fih 
jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting fl-istess ħin li 
tintbagħat lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting b'mod konformi mal-
Artikolu 4(5).
2. F'każijiet fejn l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru li fih jinsab l-istabbiliment 
ewlieni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ikollha raġunijiet raġonevoli biex temmen 
li l-ordni ta' tneħħija jista' jkollha impatt 
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fuq l-interessi fundamentali ta' dak l-Istat 
Membru, hija għandha tinforma lill-
awtorità kompetenti emittenti b'dan u 
titlob l-irtirar tal-ordni ta' tneħħija u 
għandha tinforma lill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting b'dan.
3. F'każijiet fejn l-awtorità emittenti tqis li 
huwa neċessarju li tipproċedi bl-ordni ta' 
tneħħija, hija għandha tqis dawn iċ-
ċirkostanzi u għandha tadatta l-ordni ta' 
tneħħija sabiex tqis l-interessi 
fundamentali tal-Istat Membru riċeventi.

Or. en

Emenda 442
Daniel Dalton

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Proċedura ta' konsultazzjoni għal 

ordnijiet ta' tneħħija
1. L-awtorità emittenti għandha 
tippreżenta kopja tal-ordni ta' tneħħija 
lill-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(a) tal-Istat Membru li fih 
jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting fl-istess ħin li 
tintbagħat lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting b'mod konformi mal-
Artikolu 4(5).
2. F'każijiet fejn l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru li fih jinsab l-istabbiliment 
ewlieni tal-fornitur ta' servizz ta' hosting 
ikollha raġunijiet raġonevoli biex temmen 
li l-ordni ta' tneħħija jista' jkollha impatt 
fuq l-interessi fundamentali ta' dak l-Istat 
Membru, hija għandha tinforma lill-
awtorità kompetenti emittenti.
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3. L-awtorità emittenti għandha tqis dawn 
iċ-ċirkostanzi u għandha, fejn meħtieġ, 
tirtira jew tadatta l-ordni ta' tneħħija.

Or. en

Emenda 443
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Proċedura ta' konsultazzjoni għal 

ordnijiet ta' tneħħija
1. L-awtorità emittenti għandha 
tippreżenta kopja tal-ordni ta' tneħħija 
lill-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(a) tal-Istat Membru li fih 
jinsab l-istabbiliment ewlieni tal-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting fl-istess ħin li 
tintbagħat lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting b'mod konformi mal-
Artikolu 4(5).
2. F'każijiet fejn l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru li fih jinsab l-istabbiliment 
ewlieni tal-fornitur ta' servizz ta' hosting 
ikollha raġunijiet raġonevoli biex temmen 
li l-ordni ta' tneħħija jista' jkollha impatt 
fuq l-interessi fundamentali ta' dak l-Istat 
Membru, għandha tinforma lill-awtorità 
kompetenti emittenti.
3. L-awtorità emittenti għandha tqis dawn 
iċ-ċirkostanzi u tista', fejn meħtieġ, tirtira 
jew tadatta l-ordni ta' tneħħija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-azzjonijiet mill-awtorità emittenti jkunu indirizzati kontra servizz ta' hosting fi Stat 
Membru ieħor, l-awtorità nazzjonali rispettiva għandha tal-anqas tkun infurmata dwar il-
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proċedimenti fit-territorju tagħha. Il-possibbiltajiet ta' azzjonijiet "barranin" mingħajr 
kwalunkwe għarfien tal-istat sovran affettwat joħolqu problemi kostituzzjonali severi f'ħafna 
Stati Membri. Dan huwa aggravat mill-fatt li hemm differenzi qawwija fl-Unjoni Ewropea 
kollha f'dak li jirrigwardja tradizzjonijiet legali u għall-interpretazzjoni ta' ċerti termini bħal 
"terroriżmu".

Emenda 444
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Riferimenti

1. L-awtorità kompetenti jew il-korp 
rilevanti tal-Unjoni jistgħu jibagħtu 
referenza lil fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.
2. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu miżuri operattivi 
u tekniċi li jiffaċilitaw il-valutazzjoni 
rapida tal-kontenut li jkun intbagħat mill-
awtoritajiet kompetenti u, fejn 
applikabbli, korpi rilevanti tal-Unjoni 
għall-kunsiderazzjoni volontarja 
tagħhom.
3. Ir-riferiment għandu jiġi indirizzat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz 
skont l-Artikolu 16 u jiġi trażmess lill-
punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 
14(1). Tali riferimenti għandhom 
jintbagħtu b'mezzi elettroniċi.
4. Ir-riferiment għandu jkun fih 
informazzjoni dettaljata biżżejjed, inklużi 
r-raġunijiet għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, URL u, fejn 
meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut 
terroristiku msemmi.
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5. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu, bħala kwistjoni ta' prijorità, 
jivvaluta l-kontenut identifikat fir-
referenza kontra t-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess u jiddeċiedi 
jekk ineħħix dak il-kontenut jew 
jiddiżattivax l-aċċess għalih.
6. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni 
dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u l-għażla 
taż-żmien għal kwalunkwe azzjoni 
meħuda bħala riżultat tar-riferiment.
7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
iqis li r-riferiment ma jkunx fih biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi vvalutat il-
kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-
Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 445
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Riferimenti

1. L-awtorità kompetenti jew il-korp 
rilevanti tal-Unjoni jistgħu jibagħtu 
referenza lil fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.
2. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu miżuri operattivi 
u tekniċi li jiffaċilitaw il-valutazzjoni 
rapida tal-kontenut li jkun intbagħat mill-
awtoritajiet kompetenti u, fejn 
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applikabbli, korpi rilevanti tal-Unjoni 
għall-kunsiderazzjoni volontarja 
tagħhom.
3. Ir-riferiment għandu jiġi indirizzat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz 
skont l-Artikolu 16 u jiġi trażmess lill-
punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 
14(1). Tali riferimenti għandhom 
jintbagħtu b'mezzi elettroniċi.
4. Ir-riferiment għandu jkun fih 
informazzjoni dettaljata biżżejjed, inklużi 
r-raġunijiet għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, URL u, fejn 
meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut 
terroristiku msemmi.
5. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu, bħala kwistjoni ta' prijorità, 
jivvaluta l-kontenut identifikat fir-
referenza kontra t-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess u jiddeċiedi 
jekk ineħħix dak il-kontenut jew 
jiddiżattivax l-aċċess għalih.
6. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni 
dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u l-għażla 
taż-żmien għal kwalunkwe azzjoni 
meħuda bħala riżultat tar-riferiment.
7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
iqis li r-riferiment ma jkunx fih biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi vvalutat il-
kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-
Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

See joint letter of three UN Special rapporteurs on 07/12/2018: "The approach sanctioned in 
Article 5 creates the risk that governments expand their possibilities to have content blocked, 
filtered, or removed beyond what is provided for under national law and what would be 
permissible under international human rights law. 32 Even if governments only request 
restrictions that they deem to be in accordance with the law, the referral process may result in 
undermining the regular safeguards that protect against excessive interference, including the 
right to an effective remedy. Having in mind that such referrals may be the result of non-
transparent and unaccountable decision-making processes, with limited options for redress, 
potentially in violation of Article 2(3) ICCPR and Article 13 ECHR, the elevated risk of 
arbitrariness and abuse it presents is evident."

Emenda 446
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Riferimenti

1. L-awtorità kompetenti jew il-korp 
rilevanti tal-Unjoni jistgħu jibagħtu 
referenza lil fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.
2. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu miżuri operattivi 
u tekniċi li jiffaċilitaw il-valutazzjoni 
rapida tal-kontenut li jkun intbagħat mill-
awtoritajiet kompetenti u, fejn 
applikabbli, korpi rilevanti tal-Unjoni 
għall-kunsiderazzjoni volontarja 
tagħhom.
3. Ir-riferiment għandu jiġi indirizzat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz 
skont l-Artikolu 16 u jiġi trażmess lill-
punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 
14(1). Tali riferimenti għandhom 
jintbagħtu b'mezzi elettroniċi.
4. Ir-riferiment għandu jkun fih 
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informazzjoni dettaljata biżżejjed, inklużi 
r-raġunijiet għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, URL u, fejn 
meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut 
terroristiku msemmi.
5. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu, bħala kwistjoni ta' prijorità, 
jivvaluta l-kontenut identifikat fir-
referenza kontra t-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess u jiddeċiedi 
jekk ineħħix dak il-kontenut jew 
jiddiżattivax l-aċċess għalih.
6. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni 
dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u l-għażla 
taż-żmien għal kwalunkwe azzjoni 
meħuda bħala riżultat tar-riferiment.
7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
iqis li r-riferiment ma jkunx fih biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi vvalutat il-
kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-
Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riferimenti jirreferu għal miżuri volontarji meħuda mill-fornituri abbażi tat-termini tas-
servizz tagħhom, għalhekk m'għandhomx ikunu rregolati mil-liġi. Jekk l-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi għandhom ikunu awtorizzati li jipprovdu riferimenti, imbagħad dan għandu 
jiġi ddikjarat fl-atti fundaturi tagħhom, bħal fir-Regolament tal-Europol.

Emenda 447
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Riferimenti

1. L-awtorità kompetenti jew il-korp 
rilevanti tal-Unjoni jistgħu jibagħtu 
referenza lil fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.
2. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu miżuri operattivi 
u tekniċi li jiffaċilitaw il-valutazzjoni 
rapida tal-kontenut li jkun intbagħat mill-
awtoritajiet kompetenti u, fejn 
applikabbli, korpi rilevanti tal-Unjoni 
għall-kunsiderazzjoni volontarja 
tagħhom.
3. Ir-riferiment għandu jiġi indirizzat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz 
skont l-Artikolu 16 u jiġi trażmess lill-
punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 
14(1). Tali riferimenti għandhom 
jintbagħtu b'mezzi elettroniċi.
4. Ir-riferiment għandu jkun fih 
informazzjoni dettaljata biżżejjed, inklużi 
r-raġunijiet għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, URL u, fejn 
meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut 
terroristiku msemmi.
5. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu, bħala kwistjoni ta' prijorità, 
jivvaluta l-kontenut identifikat fir-
referenza kontra t-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess u jiddeċiedi 
jekk ineħħix dak il-kontenut jew 
jiddiżattivax l-aċċess għalih.
6. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni 
dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u l-għażla 
taż-żmien għal kwalunkwe azzjoni 
meħuda bħala riżultat tar-riferiment.
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7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
iqis li r-riferiment ma jkunx fih biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi vvalutat il-
kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-
Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 448
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Riferimenti

1. L-awtorità kompetenti jew il-korp 
rilevanti tal-Unjoni jistgħu jibagħtu 
referenza lil fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.
2. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu miżuri operattivi 
u tekniċi li jiffaċilitaw il-valutazzjoni 
rapida tal-kontenut li jkun intbagħat mill-
awtoritajiet kompetenti u, fejn 
applikabbli, korpi rilevanti tal-Unjoni 
għall-kunsiderazzjoni volontarja 
tagħhom.
3. Ir-riferiment għandu jiġi indirizzat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz 
skont l-Artikolu 16 u jiġi trażmess lill-
punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 
14(1). Tali riferimenti għandhom 
jintbagħtu b'mezzi elettroniċi.
4. Ir-riferiment għandu jkun fih 
informazzjoni dettaljata biżżejjed, inklużi 
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r-raġunijiet għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, URL u, fejn 
meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut 
terroristiku msemmi.
5. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu, bħala kwistjoni ta' prijorità, 
jivvaluta l-kontenut identifikat fir-
referenza kontra t-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess u jiddeċiedi 
jekk ineħħix dak il-kontenut jew 
jiddiżattivax l-aċċess għalih.
6. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni 
dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u l-għażla 
taż-żmien għal kwalunkwe azzjoni 
meħuda bħala riżultat tar-riferiment.
7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
iqis li r-riferiment ma jkunx fih biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi vvalutat il-
kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-
Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

If a competent authority or relevant Union body, after assessment of a piece of content, comes 
to the conclusion that it is legal under the relevant applicable law, there is no justification to 
subsequently refer the matter to the service providers for them to check it against their own 
terms and conditions. If something is not illegal, by definition it is legal and protected inter 
alia by the right to freedom of expression. This paragraph might lead to over-deletion 
through companies of legal content in order not to risk any negative repercussions for them. 
In addition, it is not clear what avenues of redress would be available to an affected 
individual. The proposed paragraph thereby contradicts the Charter of Fundamental Rights, 
especially the right to an effective legal remedy; see also IMCO opinion.

Emenda 449
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti jew il-korp 
rilevanti tal-Unjoni jistgħu jibagħtu 
referenza lil fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

imħassar

Or. en

Emenda 450
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu miżuri operattivi 
u tekniċi li jiffaċilitaw il-valutazzjoni 
rapida tal-kontenut li jkun intbagħat mill-
awtoritajiet kompetenti u, fejn 
applikabbli, korpi rilevanti tal-Unjoni 
għall-kunsiderazzjoni volontarja 
tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 451
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-riferiment għandu jiġi indirizzat 
lill-istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz 
skont l-Artikolu 16 u jiġi trażmess lill-
punt ta' kuntatt imsemmi fl-Artikolu 

imħassar
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14(1). Tali riferimenti għandhom 
jintbagħtu b'mezzi elettroniċi.

Or. en

Emenda 452
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riferiment għandu jkun fih 
informazzjoni dettaljata biżżejjed, inklużi 
r-raġunijiet għaliex il-kontenut jitqies 
kontenut terroristiku, URL u, fejn 
meħtieġ, informazzjoni addizzjonali li 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-kontenut 
terroristiku msemmi.

imħassar

Or. en

Emenda 453
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu, bħala kwistjoni ta' prijorità, 
jivvaluta l-kontenut identifikat fir-
referenza kontra t-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess u jiddeċiedi 
jekk ineħħix dak il-kontenut jew 
jiddiżattivax l-aċċess għalih.

imħassar

Or. en

Emenda 454
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jinforma minnufih lill-awtorità 
kompetenti jew il-korp rilevanti tal-Unjoni 
dwar l-eżitu tal-valutazzjoni u l-għażla 
taż-żmien għal kwalunkwe azzjoni 
meħuda bħala riżultat tar-riferiment.

imħassar

Or. en

Emenda 455
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting iqis li r-riferiment ma jkunx fih 
biżżejjed informazzjoni biex jiġi vvalutat 
il-kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-
Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

imħassar

Or. en

Emenda 456
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' 7. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' 



AM\1177909MT.docx 53/187 PE636.147v02-00

MT

hosting iqis li r-riferiment ma jkunx fih 
biżżejjed informazzjoni biex jiġi vvalutat 
il-kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-
awtoritajiet kompetenti jew lill-korp tal-
Unjoni rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

hosting iqis li r-riferiment ma jkunx fih 
biżżejjed informazzjoni biex jiġi vvalutat 
il-kontenut imsemmi, huwa għandu 
jinforma mingħajr dewmien lill-awtorità 
kompetenti jew lill-korp tal-Unjoni 
rilevanti, billi jistabbilixxi liema 
informazzjoni jew kjarifika ulterjuri hija 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 457
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 458
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

See joint letter by three UN Special Rapporteurs on 07/12/2018: "The proactive measures 
outlined in Article 6 may amount to a general obligation to monitor content in contravention 
of Article 15 of the e-Commerce Directive and would be in principle susceptible to lead to the 
loss of protection against liability for third-party content established under Article 14 of the 
same. They would also be incompatible with relevant recommendations by the Council of 
Europe Committee of Ministers. While the Explanatory Memorandum to the Proposal and the 
Recitals state that "any measures taken by the hosting service provider in compliance with 
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this Regulation, including any proactive measures, should not in themselves lead to that 
service provider losing the benefit of the liability exemption provided for, under certain 
conditions, in Article 14 of the E-Commerce Directive", such guarantees are not repeated in 
the substantive provisions of the proposed Regulation.

Emenda 459
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

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 of the e-
commerce Directive stipulates that companies can host users' content without assuming 
liability for the legality of that content (the host only has to take action once notified about 
illegal content); Art. 15 of the e-commerce Directive prohibits a general monitoring 
obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to systematically scan and 
filter uploaded content. The CJEU in its case law further strengthened this principle (Scarlet 
v Sabam, Case C-70/10; Sabam v Netlog, Case C-360/10). )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 460
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6 Miżuri proattivi 6 Miżuri addizzjonali
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat.)

Or. en
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Emenda 461
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

imħassar

Or. en

Emenda 462
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

imħassar
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Or. en

Emenda 463
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jistgħu, fejn ikunu ġew soġġetti għal 
għadd sinifikanti ta' ordnijiet ta' tneħħija 
mhux ikkontestati, jieħdu miżuri 
addizzjonali biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi, immirati u proporzjonati għar-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni kif ukoll għad-drittijiet 
għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data 
personali f'soċjetà miftuħa u demokratika. 
Il-miżuri m'għandhomx jirriżultaw fi 
kwalunkwe monitoraġġ ġenerali tal-
kontenut li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jagħmlu disponibbli għall-
pubbliku, lanqas għat-tneħħija 
awtomizzata ta' kontenut mingħajr 
intervent mill-bniedem.

Or. en

Emenda 464
Andrejs Mamikins

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
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proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku inklużi d-detezzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku jew id-diżattivazzjoni ta' aċċess 
għalih. Il-miżuri għandhom ikunu effettivi 
u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni għal kontenut 
terroristiku, id-drittijiet fundamentali tal-
utenti, u l-importanza fundamentali tal-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni 
f'soċjetà miftuħa u demokratika.

Or. en

Emenda 465
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
proattivi volontarji biex jipproteġu s-
servizzi tagħhom kontra t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku. Il-miżuri għandhom 
ikunu effettivi, xierqa u proporzjonati, 
filwaqt li jqisu r-riskju u l-livell ta' 
espożizzjoni għal kontenut terroristiku, il-
kapaċità teknika u operattiva, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

Or. en

Emenda 466
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom, b'mod proporzjonat għar-
riskju u l-livell ta' esponiment għal 
kontenut terroristiku, jieħdu miżuri 
proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

Or. en

Emenda 467
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
fejn xieraq għandhom jieħdu miżuri 
proattivi biex jipproteġu s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku. Il-miżuri għandhom ikunu 
effettivi u proporzjonati, filwaqt li jqisu r-
riskju u l-livell ta' espożizzjoni għal 
kontenut terroristiku, id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti, u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

1. Meta l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jieħdu miżuri proattivi biex 
jillimitaw it-tixrid ta' kontenut terroristiku, 
huma għandhom jiżguraw li dawn il-
miżuri jkunu mmirati, effettivi u 
proporzjonati, filwaqt li jqisu r-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni għal kontenut 
terroristiku, id-drittijiet fundamentali tal-
utenti, u l-importanza fundamentali tad-
dritt għal-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni f'soċjetà miftuħa u 
demokratika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-miżuri proattivi huma perikolużi għal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, b'mod 
speċjali jekk jintużaw għodod awtomizzati. Għal din ir-raġuni, ma jkunx proporzjonat li 
jinħoloq kwalunkwe obbligu biex jiġu previsti miżuri proattivi. Madankollu, ir-realtà hija li l-
HOPs fil-fatt jadottaw miżuri proattivi biex jillimitaw ċerti kategoriji ta' kontenut li 
m'għandhomx l-intenzjoni li jxerrdu. F'dawk il-każijiet, dan ir-Regolament għandu joħloq 
obbligi ġodda sabiex tiżdied it-trasparenza tal-miżuri adottati u jiġu pprovduti salvagwardji 
kontra ksur possibbli tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni.

Emenda 468
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qabel ma jintroduċu din il-miżura, 
il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom iwettqu u jippubblikaw 
valutazzjoni tar-riskju fil-livell tal-
esponiment għal kontenut terroristiku li 
huwa bbażat fost l-oħrajn fuq l-għadd ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u riferimenti rċevuti. 
Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom ifasslu pjan ta' azzjoni ta' 
rimedju biex jindirizzaw il-kontenut 
terroristiku proporzjonat għal-livell ta' 
riskju identifikat.

Or. en

Emenda 469
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tkun ġiet infurmata skont l-
Artikolu 4(9), l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) għandha 
titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting 

imħassar
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biex jissottometti rapport, fi żmien tliet 
xhur minn meta jirċievi t-talba u minn 
hemm 'il quddiem mill-inqas fuq bażi 
annwali, dwar il-miżuri proattivi speċifiċi 
li ħa, inkluż bl-użu ta' għodod 
awtomatizzati, bil-ħsieb li:
(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;
(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.
Tali talba għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizzi ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz.
Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni rilevanti kollha li 
tippermetti lill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) biex 
tivvaluta jekk il-miżuri proattivi humiex 
effettivi u proporzjonati, inkluż biex jiġi 
evalwat il-funzjonament ta' kwalunkwe 
għodda awtomatizzata użata kif ukoll il-
mekkaniżmi ta' sorveljanza u verifika 
umani użati.

Or. en

Emenda 470
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 

imħassar
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'il quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, 
inkluż bl-użu ta' għodod awtomatizzati, 
bil-ħsieb li:
(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;
(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 471
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 
'il quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, 
inkluż bl-użu ta' għodod awtomatizzati, 
bil-ħsieb li:

imħassar

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;
(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.

Or. en
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Emenda 472
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 
'il quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, 
inkluż bl-użu ta' għodod awtomatizzati, bil-
ħsieb li:

Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu 
jippreżenta rapport lill-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c), 
mill-inqas fuq bażi annwali, dwar il-miżuri 
proattivi speċifiċi li ħa, inkluż bl-użu ta' 
għodod awtomatizzati, bil-ħsieb li:

Or. en

Emenda 473
Daniel Dalton

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 'il 
quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, 
inkluż bl-użu ta' għodod awtomatizzati, bil-
ħsieb li:

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9) u wara li tkun stabbiliet li fornitur ta' 
servizzi ta' hosting irċieva għadd mhux 
inċidentali ta' ordnijiet ta' tneħħija finali, 
l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba, dwar il-miżuri 
proattivi speċifiċi li ħa, inkluż bl-użu ta' 
għodod awtomatizzati, bil-ħsieb li:

Or. en

Emenda 474
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 'il 
quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, dwar 
il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, inkluż bl-
użu ta' għodod awtomatizzati, bil-ħsieb li:

L-awtorità kompetenti għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien sitt xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 'il 
quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, fil-
każijiet fejn ikunu seħħew il-miżuri 
proattivi speċifiċi, inkluż bl-użu ta' għodod 
awtomatizzati, bil-ħsieb li:

Or. en

Emenda 475
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 'il 
quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, dwar 
il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, inkluż bl-
użu ta' għodod awtomatizzati, bil-ħsieb li:

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) tista' titlob lill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting biex jissottometti 
rapport, fi żmien tliet xhur minn meta 
jirċievi t-talba u, jekk ikun meħtieġ, minn 
hemm 'il quddiem fuq bażi annwali, dwar 
il-miżuri addizzjonali speċifiċi li ħa.

Or. en

Emenda 476
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jissottometti rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 
'il quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi li ħa, 
inkluż bl-użu ta' għodod awtomatizzati, 
bil-ħsieb li:

Meta tkun ġiet infurmata skont l-Artikolu 
4(9), l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi li jistgħu jinkludu għodod 
awtomatizzati, biex jipproteġi s-servizzi 
tagħhom kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku f'konformità mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 
ta' dan l-Artikolu, bil-ħsieb li:

Or. en

Emenda 477
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

imħassar

Or. en

Emenda 478
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

imħassar
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Or. en

Emenda 479
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

imħassar

Or. en

Emenda 480
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa abbażi tal-
ordni ta' tneħħija jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat għax huwa meqjus bħala 
kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 481
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa abbażi ta' 
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l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

ordni ta' tneħħija jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat għax huwa meqjus bħala 
kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 482
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li, permezz ta' verifika umana, 
qabel kien tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat għax huwa meqjus bħala 
kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 483
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

(a) il-prevenzjoni b'mod effettiv tad-
dehra mill-ġdid tal-istess kontenut li qabel 
kien tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat għax huwa meqjus bħala 
kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 484
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
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Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li qabel kien tneħħa jew li għalih 
l-aċċess ġie diżattivat għax huwa meqjus 
bħala kontenut terroristiku;

(a) il-prevenzjoni ta' re-upload tal-
kontenut li għalih l-aċċess ġie diżattivat 
għax huwa meqjus bħala kontenut 
terroristiku;

Or. en

Emenda 485
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.

imħassar

Or. en

Emenda 486
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.

imħassar

Or. en

Emenda 487
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.

imħassar

Or. en

Emenda 488
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.

(b) id-detezzjoni jew l-identifikazzjoni 
ta' kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 489
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jneħħu jew jiddiżattivaw l-aċċess 
għal kontenut terroristiku.

(b) id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u 
b'ħeffa jiddiżattivaw l-aċċess għal kontenut 
terroristiku.

Or. en

Emenda 490
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali talba għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizzi ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz.

imħassar

Or. en

Emenda 491
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali talba għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizzi ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz.

imħassar

Or. en

Emenda 492
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali talba għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizzi ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz.

imħassar

Or. en
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Emenda 493
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni rilevanti kollha li 
tippermetti lill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) biex 
tivvaluta jekk il-miżuri proattivi humiex 
effettivi u proporzjonati, inkluż biex jiġi 
evalwat il-funzjonament ta' kwalunkwe 
għodda awtomatizzata użata kif ukoll il-
mekkaniżmi ta' sorveljanza u verifika 
umani użati.

imħassar

Or. en

Emenda 494
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni rilevanti kollha li 
tippermetti lill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) biex 
tivvaluta jekk il-miżuri proattivi humiex 
effettivi u proporzjonati, inkluż biex jiġi 
evalwat il-funzjonament ta' kwalunkwe 
għodda awtomatizzata użata kif ukoll il-
mekkaniżmi ta' sorveljanza u verifika 
umani użati.

imħassar

Or. en

Emenda 495
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni rilevanti kollha li tippermetti 
lill-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) biex tivvaluta jekk il-
miżuri proattivi humiex effettivi u 
proporzjonati, inkluż biex jiġi evalwat il-
funzjonament ta' kwalunkwe għodda 
awtomatizzata użata kif ukoll il-
mekkaniżmi ta' sorveljanza u verifika 
umani użati.

Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni rilevanti kollha li tippermetti 
lill-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) biex tivvaluta jekk il-
miżuri addizzjonali humiex proporzjonati 
u jikkontribwixxux b'mod effettiv għall-
indirizzar tal-kontenut terroristiku online, 
inkluża evalwazzjoni tan-natura u tal-
funzjonament tal-miżuri li tkun ħadet, kif 
ukoll l-informazzjoni dwar l-għadd ta' 
kontenut introdott mill-ġdid u l-
mekkaniżmi ta' sorveljanza umana u ta' 
rieżami disponibbli għall-individwi u 
kwalunkwe mekkaniżmi ta' verifika umani 
użati biex tiġi vvalutata l-illegalità tal-
kontenut terroristiku li tneħħa jew li ġie 
diżattivat l-aċċess għalih.

Or. en

Emenda 496
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni rilevanti kollha li tippermetti 
lill-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) biex tivvaluta jekk il-
miżuri proattivi humiex effettivi u 
proporzjonati, inkluż biex jiġi evalwat il-
funzjonament ta' kwalunkwe għodda 
awtomatizzata użata kif ukoll il-
mekkaniżmi ta' sorveljanza u verifika 
umani użati.

L-awtorità kompetenti għandha titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jippreżenta rapport, fi żmien tliet xhur 
minn meta jirċievi t-talba u minn hemm 
'll quddiem mill-inqas fuq bażi annwali, 
dwar il-miżuri proattivi speċifiċi li jkun 
ħa. Ir-rapporti għandhom jinkludu l-
informazzjoni rilevanti kollha li tippermetti 
lill-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) biex tivvaluta jekk il-
miżuri proattivi humiex effettivi u 
proporzjonati u jippermettux l-
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evalwazzjoni tal-funzjonament ta' 
kwalunkwe għodda awtomatizzata użata 
fuqhom kif ukoll il-mekkaniżmi ta' 
sorveljanza u verifika umani użati.

Or. en

Emenda 497
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkollaboraw ma' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting u jdaħħlu fis-seħħ il-
mezzi neċessarji biex jiggarantixxu li l-
miżuri proattivi volontarji fis-seħħ huma 
effettivi, proporzjonati u ma 
jikkostitwixxux piż għall-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 498
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. 
Għal dak il-għan, lill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting għandu jikkoopera mal-

imħassar
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awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) bil-ħsieb li jiġu 
identifikati l-miżuri speċifiċi li l-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting għandu 
jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-objettivi 
ewlenin u punti ta' referenza kif ukoll l-
iskedi taż-żmien għall-implimentazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 499
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. 
Għal dak il-għan, lill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting għandu jikkoopera mal-
awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) bil-ħsieb li jiġu 
identifikati l-miżuri speċifiċi li l-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting għandu 
jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-objettivi 
ewlenin u punti ta' referenza kif ukoll l-
iskedi taż-żmien għall-implimentazzjoni 
tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 500
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
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Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. 
Għal dak il-għan, lill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
bil-ħsieb li jiġu identifikati l-miżuri 
speċifiċi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-
objettivi ewlenin u punti ta' referenza kif 
ukoll l-iskedi taż-żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom.

3. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
bil-ħsieb li jivvaluta l-effettività u l-
proporzjonalità tal-miżuri speċifiċi li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting ikun 
stabbilixxa.

Or. en

Emenda 501
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. 
Għal dak il-għan, lill-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
bil-ħsieb li jiġu identifikati l-miżuri 
speċifiċi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri addizzjonali meħuda u 
rrapportati skont il-paragrafu 2 mhumiex 
qed inaqqsu r-riskju u l-livell ta' 
espożizzjoni, jew ma jirrispettawx il-
prinċipji ta' neċessità u proporzjonalità, 
hija tista' titlob lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting biex jivvalutaw mill-ġdid il-miżuri 
meħtieġa. Għal dak il-għan, il-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting għandu jikkoopera mal-
awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) bil-ħsieb li jiġu 
identifikati l-miżuri speċifiċi li l-fornitur ta' 
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objettivi ewlenin u punti ta' referenza kif 
ukoll l-iskedi taż-żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom.

servizzi ta' hosting għandu jikkunsidra li 
jistabbilixxi, inklużi suġġerimenti għal 
objettivi ewlenin u punti ta' referenza, u 
filwaqt li titqies, b'mod partikolari, il-
kapaċità ekonomika tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting u l-effett ta' tali miżuri 
fuq id-drittijiet fundamentali tal-utenti u 
l-importanza fundamentali tal-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni, kif ukoll 
id-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni 
tad-data personali.

Or. en

Emenda 502
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. Għal 
dak il-għan, lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
bil-ħsieb li jiġu identifikati l-miżuri 
speċifiċi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-
objettivi ewlenin u punti ta' referenza kif 
ukoll l-iskedi taż-żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom.

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. Għal 
dak il-għan, l-awtorità kompetenti 
għandha tikkollabora mal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting bil-ħsieb li jiġu 
identifikati l-miżuri speċifiċi li l-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting jistabbilixxi, filwaqt li 
jitqiesu n-natura, il-kapaċità teknika, 
ekonomika u operattivi tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting, billi jistabbilixxi l-
objettivi ewlenin u punti ta' referenza kif 
ukoll l-iskedi taż-żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. en
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Emenda 503
Andrejs Mamikins

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. Għal 
dak il-għan, lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
bil-ħsieb li jiġu identifikati l-miżuri 
speċifiċi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-
objettivi ewlenin u punti ta' referenza kif 
ukoll l-iskedi taż-żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom.

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 ma jirrispettawx il-
prinċipji tan-neċessità u tal-
proporzjonalità jew mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi alternattivi jew 
addizzjonali. Għal dak il-għan, lill-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting għandu jikkoopera 
mal-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 17(1)(c) bil-ħsieb li jiġu 
identifikati l-miżuri speċifiċi li l-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting għandu jistabbilixxi, 
billi jistabbilixxi l-objettivi ewlenin u punti 
ta' referenza kif ukoll l-iskedi taż-żmien 
għall-implimentazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 504
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali. Għal 

3. Fejn l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tikkunsidra 
li l-miżuri proattivi meħuda u rrapportati 
skont il-paragrafu 2 mhumiex biżżejjed 
biex itaffu u jimmaniġġjaw ir-riskju u l-
livell ta' espożizzjoni, hija tista' titlob lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex jieħu 
miżuri proattivi speċifiċi addizzjonali u 
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dak il-għan, lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jikkoopera mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
bil-ħsieb li jiġu identifikati l-miżuri 
speċifiċi li l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-
objettivi ewlenin u punti ta' referenza kif 
ukoll l-iskedi taż-żmien għall-
implimentazzjoni tagħhom.

proporzjonali. Għal dak il-għan, lill-
fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu 
jikkoopera mal-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) bil-ħsieb li 
jiġu identifikati l-miżuri speċifiċi li l-
fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu 
jistabbilixxi, billi jistabbilixxi l-objettivi 
ewlenin u punti ta' referenza kif ukoll l-
iskedi taż-żmien għall-implimentazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 505
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
tista' toħroġ deċiżjoni li timponi miżuri 
proattivi speċifiċi meħtieġa u 
proporzjonati. Id-Deċiżjoni għandha tqis, 
b'mod partikolari, il-kapaċità ekonomika 
tal-fornitur tas-servizz ta' hosting u l-
effett ta' tali miżuri fuq id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni. Tali deċiżjoni għandha 
tintbagħat lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizz ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizz. Il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jirrapporta regolarment 
dwar l-implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

imħassar

Or. en
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Emenda 506
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
tista' toħroġ deċiżjoni li timponi miżuri 
proattivi speċifiċi meħtieġa u 
proporzjonati. Id-Deċiżjoni għandha tqis, 
b'mod partikolari, il-kapaċità ekonomika 
tal-fornitur tas-servizz ta' hosting u l-
effett ta' tali miżuri fuq id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni. Tali deċiżjoni għandha 
tintbagħat lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizz ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizz. Il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jirrapporta regolarment 
dwar l-implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

imħassar

Or. en

Emenda 507
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
tista' toħroġ deċiżjoni li timponi miżuri 
proattivi speċifiċi meħtieġa u 

imħassar
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proporzjonati. Id-Deċiżjoni għandha tqis, 
b'mod partikolari, il-kapaċità ekonomika 
tal-fornitur tas-servizz ta' hosting u l-
effett ta' tali miżuri fuq id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni. Tali deċiżjoni għandha 
tintbagħat lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizz ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizz. Il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jirrapporta regolarment 
dwar l-implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

Or. en

Emenda 508
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
tista' toħroġ deċiżjoni li timponi miżuri 
proattivi speċifiċi meħtieġa u 
proporzjonati. Id-Deċiżjoni għandha tqis, 
b'mod partikolari, il-kapaċità ekonomika 
tal-fornitur tas-servizz ta' hosting u l-
effett ta' tali miżuri fuq id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni. Tali deċiżjoni għandha 
tintbagħat lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizz ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizz. Il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jirrapporta regolarment 
dwar l-implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 

imħassar
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msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

Or. en

Emenda 509
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
tista' toħroġ deċiżjoni li timponi miżuri 
proattivi speċifiċi meħtieġa u 
proporzjonati. Id-Deċiżjoni għandha tqis, 
b'mod partikolari, il-kapaċità ekonomika 
tal-fornitur tas-servizz ta' hosting u l-
effett ta' tali miżuri fuq id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti u l-importanza 
fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni. Tali deċiżjoni għandha 
tintbagħat lill-istabbiliment ewlieni tal-
fornitur tas-servizz ta' hosting jew lir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
tas-servizz. Il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting għandu jirrapporta regolarment 
dwar l-implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

imħassar

Or. en

Emenda 510
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. Fejn l-ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tista' toħroġ 
deċiżjoni li timponi miżuri proattivi 
speċifiċi meħtieġa u proporzjonati. Id-
Deċiżjoni għandha tqis, b'mod partikolari, 
il-kapaċità ekonomika tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting u l-effett ta' tali miżuri 
fuq id-drittijiet fundamentali tal-utenti u l-
importanza fundamentali tal-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni Tali 
deċiżjoni għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz. Il-
fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu 
jirrapporta regolarment dwar l-
implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c). 

4. Bħala miżura aħħarija, fejn l-ebda 
ftehim ma jkun jista' jintlaħaq fi żmien it-
tliet xhur mit-talba skont il-paragrafu 3, l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) tista' toħroġ deċiżjoni li timponi l-
obbligu fuq il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jieħu miżuri proattivi speċifiċi 
meħtieġa u proporzjonati. Id-Deċiżjoni 
għandha tqis, b'mod partikolari, il-kapaċità 
ekonomika tal-fornitur tas-servizz ta' 
hosting u l-effett ta' tali miżuri fuq id-
drittijiet fundamentali tal-utenti u l-
importanza fundamentali tal-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni Tali 
deċiżjoni għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz. Il-
fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu 
jirrapporta regolarment dwar l-
implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

Or. en

Emenda 511
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tista' toħroġ 
deċiżjoni li timponi miżuri proattivi 
speċifiċi meħtieġa u proporzjonati. Id-
Deċiżjoni għandha tqis, b'mod partikolari, 
il-kapaċità ekonomika tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting u l-effett ta' tali miżuri 
fuq id-drittijiet fundamentali tal-utenti u l-
importanza fundamentali tal-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni Tali 

4. Fejn l-ebda ftehim ma jkun jista' 
jintlaħaq fi żmien it-tliet xhur mit-talba 
skont il-paragrafu 3, l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) tista' toħroġ 
deċiżjoni li timponi miżuri proattivi 
speċifiċi meħtieġa u proporzjonati. Id-
Deċiżjoni għandha tqis, b'mod partikolari, 
id-daqs u l-kapaċità ekonomiċi tal-fornitur 
tas-servizz ta' hosting u l-effett ta' tali 
miżuri fuq id-drittijiet fundamentali tal-
utenti u l-importanza fundamentali tal-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni 
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deċiżjoni għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz. Il-
fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu 
jirrapporta regolarment dwar l-
implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

Tali deċiżjoni għandha tintbagħat lill-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur tas-
servizz ta' hosting jew lir-rappreżentant 
legali maħtur mill-fornitur tas-servizz. Il-
fornitur ta' servizzi ta' hosting għandu 
jirrapporta regolarment dwar l-
implimentazzjoni ta' tali miżuri kif 
speċifikat mill-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c).

Or. en

Emenda 512
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtorità kompetenti 
m'għandhiex timponi obbligu ta' 
monitoraġġ ġenerali kif definit fid-
Direttiva 2000/31/KE (id-Direttiva dwar 
il-kummerċ elettroniku).

Or. en

Emenda 513
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jista', fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 

imħassar
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tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

Or. en

Emenda 514
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jista', fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

imħassar

Or. en

Emenda 515
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jista', fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

imħassar
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Or. en

Emenda 516
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jista', fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

imħassar

Or. en

Emenda 517
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

5. Fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jkollu d-dritt li jikkontesta 
deċiżjoni li timponi miżuri proattivi 
quddiem il-qorti tal-Istat Membru li l-
awtorità kompetenti tiegħu tkun adottat 
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din id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 518
Daniel Dalton

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

5. Fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting. Deċiżjonijiet meħuda skont l-
Artikolu 6(4) għandhom, fuq it-talba tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting, ikunu 
soġġetti għal rieżami minn qorti 
nazzjonali kompetenti.

Or. en

Emenda 519
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 

5. Fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. Deċiżjonijiet meħuda skont 
l-Artikolu 6(4) għandhom ikunu soġġetti 
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f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

għal rieżami mill-qorti. L-awtorità 
kompetenti għandha tipprovdi deċiżjoni 
motivata f'perjodu ta' żmien raġonevoli 
wara li tirċievi t-talba mill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 520
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba jew 
deċiżjoni skont il-paragrafi 2, 3, u 4 
rispettivament. L-awtorità kompetenti 
għandha tipprovdi deċiżjoni motivata 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli wara li 
tirċievi t-talba mill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting.

5. Fornitur ta' servizzi ta' hosting jista', 
fi kwalunkwe ħin, jitlob rieżami lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
17(1)(c) u, fejn xieraq, jirrevoka talba 
skont il-paragrafi 2 u 3. L-awtorità 
kompetenti għandha tipprovdi deċiżjoni 
motivata f'perjodu ta' żmien raġonevoli 
wara li tirċievi t-talba mill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 521
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat 
bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija, 
riferiment jew bħala riżultat ta' miżuri 
proattivi skont l-Artikoli 4, 5 u 6 u d-data 
relatata mneħħija bħala konsegwenza tat-

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat 
bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija jew 
bħala riżultat ta' miżuri proattivi:
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tneħħija tal-kontenut terroristiku u li hija 
meħtieġa għal:

Or. en

Emenda 522
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat 
bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija, 
riferiment jew bħala riżultat ta' miżuri 
proattivi skont l-Artikoli 4, 5 u 6 u d-data 
relatata mneħħija bħala konsegwenza tat-
tneħħija tal-kontenut terroristiku u li hija 
meħtieġa għal:

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku wara rieżami ġudizzjarju jew 
awtorità amministrattiva indipendenti 
oħra skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tneħħa jew ġie diżattivat bħala riżultat ta' 
ordni ta' tneħħija, riferiment jew bħala 
riżultat ta' miżuri proattivi volontarji skont 
l-Artikoli 4, 5 u 6 u d-data relatata 
mneħħija bħala konsegwenza tat-tneħħija 
tal-kontenut terroristiku u li hija meħtieġa 
għal:

Or. en

Emenda 523
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat 
bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija, 
riferiment jew bħala riżultat ta' miżuri 
proattivi skont l-Artikoli 4, 5 u 6 u d-data 
relatata mneħħija bħala konsegwenza tat-
tneħħija tal-kontenut terroristiku u li hija 

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat 
bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija jew 
bħala riżultat ta' miżuri addizzjonali skont 
l-Artikoli 4 u 6 u d-data tal-utent relatata 
mneħħija bħala konsegwenza tat-tneħħija 
tal-kontenut terroristiku u li hija meħtieġa 
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meħtieġa għal: għal:

Or. en

Emenda 524
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat 
bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija, 
riferiment jew bħala riżultat ta' miżuri 
proattivi skont l-Artikoli 4, 5 u 6 u d-data 
relatata mneħħija bħala konsegwenza tat-
tneħħija tal-kontenut terroristiku u li hija 
meħtieġa għal:

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku illegali li tneħħa bħala riżultat 
ta' ordni ta' tneħħija skont l-Artikolu 4 u d-
data relatata mneħħija bħala konsegwenza 
tat-tneħħija tal-kontenut terroristiku illegali 
u li hija meħtieġa biss għal:

Or. en

Emenda 525
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa jew ġie diżattivat 
bħala riżultat ta' ordni ta' tneħħija, 
riferiment jew bħala riżultat ta' miżuri 
proattivi skont l-Artikoli 4, 5 u 6 u d-data 
relatata mneħħija bħala konsegwenza tat-
tneħħija tal-kontenut terroristiku u li hija 
meħtieġa għal:

1. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jippreservaw kontenut 
terroristiku li tneħħa bħala riżultat ta' ordni 
ta' tneħħija skont l-Artikolu 4 u d-data 
relatata mneħħija bħala konsegwenza tat-
tneħħija tal-kontenut u li hija meħtieġa 
għal:

Or. en
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Emenda 526
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proċedimenti ta' stħarriġ 
amministrattiv jew ġudizzjarju,

(a) proċedimenti ta' stħarriġ u rimedju 
amministrattiv jew ġudizzjarju,

Or. en

Emenda 527
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) proċedimenti ta' stħarriġ 
amministrattiv jew ġudizzjarju,

(a) proċedimenti ta' stħarriġ u rimedju 
amministrattiv jew ġudizzjarju,

Or. en

Emenda 528
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) mekkaniżmi ta' lment skont l-
Artikolu 10;

Or. en

Emenda 529
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Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-
investigazzjoni, u l-prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 530
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-
investigazzjoni, u l-prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Artikolu 13(4) jipprevedi obbligu biex il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
jinfurmaw lill-awtoritajiet kompetenti, ma hemm l-ebda neċessità li hawnhekk tiġi prevista ż-
żamma tad-data. Barra minn hekk, fin-nuqqas ta' salvagwardji adegwati, din id-dispożizzjoni 
tikser ir-regolamenti mid-deċiżjoni tad-Digital Rights Ireland tal-QĠUE li annullat id-
Direttiva 2006/24.

Emenda 531
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-
investigazzjoni, u l-prosekuzzjoni ta' reati 

imħassar
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terroristiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Proposal does not lay down substantive and procedural conditions relating to the access 
and the subsequent use of the preserved data for law enforcement purposes by the 'competent 
authorities'. It should be kept in mind that this data will almost certainly be personal data, i.e. 
data that can identify an individual. The reference to the appropriate technical safeguards in 
Art. 7(3) of the Proposal is very similar to the wording of the repealed Directive 2006/24 (the 
'Data Retention Directive'), where the CJEU found that it did not contain sufficient 
safeguards to ensure effective protection of the retained data (Digital Rights Ireland, Joined 
Cases C-293/12 and C-594/12).

Emenda 532
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Ħlief f'każijiet ta' urġenza 
stabbilita b'mod validu, l-aċċess għal 
kontenut terroristiku u data relatata għal 
kwalunkwe wieħed mill-għanijiet skont il-
punt (b) għandhom jiġu awtorizzati biss 
wara rieżami minn qabel minn qorti jew 
awtorità ammministrattiva indipendenti 
oħra skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea.

Or. en

Emenda 533
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rimedju tal-ilmenti wara l-
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mekkaniżmu deskritt fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 534
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-obbligu fil-paragrafu 1 għandu 
japplika wkoll meta l-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting ineħħu l-kontenut bħala 
konsegwenza ta' riferiment mill-Europol 
fis-sens tal-Artikolu 4(1)(m) tar-
Regolament (UE) 2016/794.

Or. en

Emenda 535
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 
jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a).

2. Il-kontenut terroristiku u data tal-
utent relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur u 
għandhom jitħassru wara dan. Kontenut 
terroristiku għandu jiġi ppreservat għal 
perjodu itwal meta u sakemm ikun meħtieġ 
għal proċedimenti li jkunu għaddejjin ta':
(a) stħarriġ amministrattiv jew ġudizzjarju 
msemmija fil-paragrafu 1(a) fuq talba mill-
awtorità kompetenti jew mill-qorti;
(b) il-prevenzjoni, id-detezzjoni, l-
investigazzjoni, u l-prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi msemmija fil-paragrafu 1(b), 
fuq talba mill-prosekutur jew l-imħallef li 
jkun qed imexxi l-proċedimenti kriminali 
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rispettivi,
(c) ilmenti msemmija fil-paragrafu 1(c), 
fuq talba tal-korp għall-ilmenti jew li jkun 
qed jaġixxi f'isem il-fornitur ta' servizzi 
ta' hosting.

Or. en

Emenda 536
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 
jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a).

2. Il-kontenut terroristiku illegali u d-
data relatata msemmija fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku illegali għandu, fuq 
talba mill-awtorità kompetenti jew qorti, 
jiġi ppreservat għal perjodu itwal biss meta 
u sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti 
li jkunu għaddejjin ta' stħarriġ jew rimedju 
amministrattiv jew ġudizzjarju msemmija 
fil-paragrafu 1(a).

Or. en

Emenda 537
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 
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jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a).

jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a). Data relatata ppreservata 
għandha titħassar wara dan il-perjodu.

Or. en

Emenda 538
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 
jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a).

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur u 
jitħassru wara dan il-perjodu. Kontenut 
terroristiku għandu, fuq talba mill-awtorità 
kompetenti jew qorti, jiġi ppreservat għal 
perjodu itwal definit b'mod speċifiku meta 
u sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti 
li jkunu għaddejjin ta' stħarriġ 
amministrattiv jew ġudizzjarju msemmija 
fil-paragrafu 1(a).

Or. en

Emenda 539
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 
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jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a).

jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a).

Or. en

Emenda 540
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sitt xhur. 
Kontenut terroristiku għandu, fuq talba 
mill-awtorità kompetenti jew qorti, jiġi 
ppreservat għal perjodu itwal meta u 
sakemm ikun meħtieġ għal proċedimenti li 
jkunu għaddejjin ta' stħarriġ amministrattiv 
jew ġudizzjarju msemmija fil-
paragrafu 1(a).

2. Il-kontenut terroristiku u data 
relatata msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinżammu għal sena. Kontenut 
terroristiku għandu, fuq talba mill-awtorità 
kompetenti jew qorti, jiġi ppreservat għal 
perjodu itwal meta u sakemm ikun meħtieġ 
għal proċedimenti li jkunu għaddejjin ta' 
stħarriġ amministrattiv jew ġudizzjarju 
msemmija fil-paragrafu 1(a).

Or. en

Emenda 541
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li l-kontenut 
terroristiku u d-data relatata miżmuma 
skont il-paragrafi 1 u 2 jkunu suġġetti għal 
salvagwardji tekniċi u organizzattivi 
xierqa.

Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li l-kontenut 
terroristiku illegali u d-data relatata 
miżmuma skont il-paragrafi 1 u 2 jkunu 
suġġetti għal salvagwardji tekniċi u 
organizzattivi xierqa.

Or. en
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Emenda 542
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk is-salvagwardji tekniċi u 
organizzattivi għandhom jiżguraw li l-
kontenut terroristiku priżervat u d-data 
relatata jiġu biss aċċessati u proċessati 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1, u 
jiżguraw livell għoli ta' sigurtà tad-data 
personali kkonċernata. Fornituri ta' servizzi 
ta' hosting għandhom jirrevedu u 
jaġġornaw dawk is-salvagwardji fejn 
meħtieġ.

Dawk is-salvagwardji tekniċi u 
organizzattivi għandhom jiżguraw li l-
kontenut terroristiku illegali priżervat u d-
data relatata jiġu biss aċċessati u proċessati 
għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1, u 
jiżguraw livell għoli ta' sigurtà tad-data 
personali kkonċernata. Fornituri ta' servizzi 
ta' hosting għandhom jirrevedu u 
jaġġornaw dawk is-salvagwardji fejn 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 543
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jipprevedu fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
ħlief f'każijiet ta' urġenza stabbilita b'mod 
validu, aċċess għal kontenut terroristiku u 
data tal-utent relatata ppreservata għal 
kwalunkwe wieħed mill-għanijiet skont il-
punt (b) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu 
awtorizzati biss wara rieżami minn qabel 
minn qorti jew imħallef li qed jinvestiga.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rakkomandat mill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali



AM\1177909MT.docx 97/187 PE636.147v02-00

MT

Emenda 544
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligi ta' trasparenza Obbligi ta' trasparenza għal fornituri ta' 
servizzi ta' hosting

Or. en

Emenda 545
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu, fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, il-politika 
tagħhom biex jipprevjenu t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, 
spjegazzjoni sinifikanti tal-funzjonament 
ta' miżuri proattivi inkluż l-użu ta' għodod 
awtomatizzati.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu b'mod ċar, fit-
termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-
politika tagħhom biex jipprevjenu l-abbuż 
tas-servizzi tagħhom għall-finijiet tat-
tixrid ta' kontenut terroristiku illegali minn 
fornituri tal-kontenut u biex jipproteġu 
lill-utenti minn kontenut terroristiku 
illegali.

Or. en

Emenda 546
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu, fit-termini u l-

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jispjegaw b'mod ċar, fit-termini 
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kundizzjonijiet tagħhom, il-politika 
tagħhom biex jipprevjenu t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, 
spjegazzjoni sinifikanti tal-funzjonament 
ta' miżuri proattivi inkluż l-użu ta' għodod 
awtomatizzati.

u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-politika u l-
miżuri speċifiċi tagħhom fir-rigward tal-
kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, 
spjegazzjoni sinifikanti tal-funzjonament 
ta' miżuri addizzjonali, kif ukoll 
deskrizzjoni tal-mekkaniżmu ta' lment u 
ta' arbitraġġ disponibbli għall-fornituri 
tal-kontenut b'mod konformi mal-
Artikolu 10.

Or. en

Emenda 547
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu, fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, il-politika 
tagħhom biex jipprevjenu t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, 
spjegazzjoni sinifikanti tal-funzjonament 
ta' miżuri proattivi inkluż l-użu ta' għodod 
awtomatizzati.

1. Meta l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jadottaw politika biex jillimmitaw 
it-tixrid ta' kontenut terroristiku, huma 
għandhom jistabbilixxu, fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, spjegazzjoni 
sinifikanti tal-funzjonament ta' miżuri 
proattivi inkluż l-użu ta' għodod 
awtomatizzati, u informazzjoni ċara dwar 
kif jiġu aċċessati proċeduri ta' lment u kif 
jintalab ir-rimedju ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 548
Andrejs Mamikins

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu, fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, il-politika 

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu b'mod ċar u 
aċċessibbli, fit-termini u l-kundizzjonijiet 
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tagħhom biex jipprevjenu t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, 
spjegazzjoni sinifikanti tal-funzjonament 
ta' miżuri proattivi inkluż l-użu ta' għodod 
awtomatizzati.

tagħhom, il-politika tagħhom biex 
jipprevjenu t-tixrid ta' kontenut terroristiku, 
inkluż, fejn xieraq, spjegazzjoni sinifikanti 
tal-funzjonament ta' miżuri proattivi inkluż 
l-użu ta' għodod awtomatizzati.

Or. en

Emenda 549
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu, fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, il-politika 
tagħhom biex jipprevjenu t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, 
spjegazzjoni sinifikanti tal-funzjonament 
ta' miżuri proattivi inkluż l-użu ta' għodod 
awtomatizzati.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu, fit-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom, il-politika 
tagħhom biex jipprevjenu t-tixrid ta' 
kontenut terroristiku, inkluż, fejn xieraq, 
spjegazzjoni sinifikanti tal-funzjonament 
ta' miżuri proattivi volontarji fis-seħħ, 
inkluż l-użu ta' għodod awtomatizzati.

Or. en

Emenda 550
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jippubblikaw rapporti ta' 
trasparenza annwali dwar l-azzjoni meħuda 
kontra t-tixrid ta' kontenut terroristiku.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
esposti għal kontenut terroristiku li jkunu 
rċevew ordinijiet ta' tneħħija f'sena 
partikolari għandhom jippubblikaw 
rapporti ta' trasparenza annwali dwar l-
azzjoni meħuda kontra t-tixrid ta' kontenut 
terroristiku għal dawk is-snin.

Or. en
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Emenda 551
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jippubblikaw rapporti ta' 
trasparenza annwali dwar l-azzjoni meħuda 
kontra t-tixrid ta' kontenut terroristiku.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jagħmlu disponibbli għall-
pubbliku rapporti ta' trasparenza annwali 
dwar l-azzjoni meħuda kontra l-abbuż tas-
servizzi tagħhom għall-finijiet tat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku illegali minn 
fornituri tal-kontenut.

Or. en

Emenda 552
Andrejs Mamikins

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jippubblikaw rapporti ta' 
trasparenza annwali dwar l-azzjoni meħuda 
kontra t-tixrid ta' kontenut terroristiku.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jippubblikaw rapporti ta' 
trasparenza annwali dwar l-azzjoni meħuda 
kontra t-tixrid ta' kontenut terroristiku, 
inkluż l-għadd ta' każijiet ta' tneħħija li 
jsiru fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 553
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jippubblikaw rapporti ta' 
trasparenza annwali dwar l-azzjoni meħuda 
kontra t-tixrid ta' kontenut terroristiku.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting li 
huma jew li kienu soġġetti għal riferiment 
jew ordni ta' tneħħija għandhom 
jippubblikaw rapport ta' trasparenza 
annwali dwar l-azzjoni meħuda kontra t-
tixrid ta' kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 554
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jippubblikaw rapporti ta' 
trasparenza annwali dwar l-azzjoni meħuda 
kontra t-tixrid ta' kontenut terroristiku.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting u 
l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-
ħruġ tal-ordnijiet ta' tneħħija għandhom 
jippubblikaw rapporti ta' trasparenza 
annwali dwar l-azzjoni meħuda kontra t-
tixrid ta' kontenut terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 555
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting fir-rigward 
id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u t-tneħħija 
ta' kontenut terroristiku;

(a) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting fir-rigward 
tal-identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku illegali;

Or. en
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Emenda 556
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jipprevjeni l-upload mill-ġdid ta' kontenut 
li jkun tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat minħabba li huwa meqjus li 
huwa kontenut terroristiku;

(b) fejn applikabbli, informazzjoni 
dwar il-miżuri proattivi tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting, inklużi miżuri 
awtomizzati;

Or. en

Emenda 557
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jipprevjeni l-upload mill-ġdid ta' kontenut 
li jkun tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat minħabba li huwa meqjus li 
huwa kontenut terroristiku;

(b) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jipprevjeni d-dehra mill-ġdid ta' kontenut li 
jkun tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat minħabba li huwa meqjus li 
huwa kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 558
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jipprevjeni l-upload mill-ġdid ta' kontenut 

(b) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jindirizza l-upload mill-ġdid ta' kontenut li 
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li jkun tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat minħabba li huwa meqjus li 
huwa kontenut terroristiku;

jkun tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat minħabba li huwa meqjus li 
huwa kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 559
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting biex 
jipprevjeni l-upload mill-ġdid ta' kontenut 
li jkun tneħħa jew li għalih l-aċċess ġie 
diżattivat minħabba li huwa meqjus li 
huwa kontenut terroristiku;

(b) informazzjoni f'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet amministrattivi dwar l-għadd 
ta' każijiet ta' tneħħija ta' kontenut li jkun 
wassal għad-detezzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi;

Or. en

Emenda 560
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku mneħħi jew li għalihom l-
aċċess ġie diżattivat, wara l-ordnijiet ta' 
tneħħija, riferimenti jew miżuri proattivi, 
rispettivament;

(c) numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku illegali mneħħi wara l-ordnijiet 
ta' tneħħija;

Or. en

Emenda 561
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku mneħħi jew li għalihom l-
aċċess ġie diżattivat, wara l-ordnijiet ta' 
tneħħija, riferimenti jew miżuri proattivi, 
rispettivament;

(c) numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku mneħħi jew li għalihom l-
aċċess ġie diżattivat, wara l-ordnijiet ta' 
tneħħija jew miżuri addizzjonali, 
rispettivament;

Or. en

Emenda 562
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku mneħħi jew li għalihom l-
aċċess ġie diżattivat, wara l-ordnijiet ta' 
tneħħija, riferimenti jew miżuri proattivi, 
rispettivament;

(c) numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku mneħħi jew li għalihom l-
aċċess ġie diżattivat, wara l-ordnijiet ta' 
tneħħija, jew miżuri proattivi, 
rispettivament;

Or. en

Emenda 563
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) numru ta' ordnijiet ta' tneħħija 
rċevuti u azzjonijiet ta' segwitu meħuda 
skont l-Artikolu 4(6), (7), u (8), 
rispettivament;

Or. en
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Emenda 564
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) numru ta' biċċiet ta' allegat 
kontenut terroristiku li kellu jerġa' jsir 
disponibbli wara lment jew rimedju;

Or. en

Emenda 565
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) numru ta' biċċiet ta' allegat 
kontenut terroristiku li ma tneħħiex skont 
il-paragrafi 7 u 8 tal-Artikolu 4 u r-
raġunijiet għaliex ma tneħħiex;

Or. en

Emenda 566
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ħarsa ġenerali u l-eżitu tal-
proċeduri ta' lment.

(d) ħarsa ġenerali u l-eżitu tal-
proċeduri ta' lment, inkluż l-għadd ta' 
każijiet li fihom ġie stabbilit li l-kontenut 
ġie identifikat b'mod żbaljat bħala 
kontenut terroristiku illegali.
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Or. en

Emenda 567
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ħarsa ġenerali u l-eżitu tal-
proċeduri ta' lment.

(d) ħarsa ġenerali u l-eżitu tal-
proċeduri ta' lment, inkluż l-għadd ta' 
każijiet li fihom ġie stabbilit li l-kontenut 
ġie identifikat b'mod żbaljat bħala 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 568
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ħarsa ġenerali u l-eżitu tal-
proċeduri ta' lment.

(d) l-għadd u l-eżitu tal-proċeduri ta' 
lment.

Or. en

Emenda 569
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-għadd u l-eżitu ta' azzjonijiet 
għal rimedju ġudizzjarju.
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Or. en

Emenda 570
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fornituri ta' servizzi ta' hosting li 
jagħmlu użu minn bażijiet ta' data privati 
li jkun fihom marki tas-swaba' hash ta' 
awdjo u vidjo ta' kontenut terroristiku, kif 
definit fil-Linji Gwida Komunitarji jew it-
Termini ta' Servizzi ta' dawn il-kumpaniji, 
għandhom jagħtu aċċess għal din il-bażi 
ta' data lil 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

Emenda 571
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Obbligi ta' trasparenza għall-awtoritajiet 

kompetenti
1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jippubblikaw rapporti ta' trasparenza 
annwali dwar ordnijiet ta' tneħħija u 
segwitu meħud rigward il-kontenut 
terroristiku.
2. Rapporti ta' trasparenza għandhom 
jinkludu mill-inqas l-informazzjoni li 
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ġejja:
(a) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
awtorità kompetenti fir-rigward tad-
detezzjoni, l-identifikazzjoni u t-tneħħija 
ta' kontenut terroristiku;
(b) informazzjoni dwar il-miżuri tal-
awtoritajiet kompetenti u awtoritajiet oħra 
biex jipproċedu kontra l-fornituri tal-
kontenut jew persuni oħra, fejn 
applikabbli, wara t-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess ta' kontenut 
terroristiku;
(c) in-numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku mneħħi jew li għalihom l-
aċċess ġie diżattivat, wara l-ordnijiet ta' 
tneħħija, riferimenti skont l-
Artikolu 4(1)(m) tar-Regolament 
(UE) 2016/794, u miżuri addizzjonali, 
rispettivament;
(d) in-numru ta' każijiet ta' tneħħijiet li 
wasslu għad-detezzjoni, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni b'suċċess ta' reati 
terroristiċi;
(e) in-numru ta' biċċiet ta' allegat 
kontenut terroristiku li kellu jerġa' jsir 
disponibbli wara rimedju;
(f) in-numru ta' biċċiet ta' allegat 
kontenut terroristiku li ma tneħħiex skont 
il-paragrafi 7 u 8 tal-Artikolu 4, u r-
raġunijiet għaliex ma tneħħiex
(g) ħarsa ġenerali u l-eżitu tal-proċeduri 
ta' rimedju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-pożizzjoni tal-Parlament dwar rapporti ta' trasparenza fir-Regolament 
dwar il-Privatezza elettronika.

Emenda 572
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Salvagwardji rigward l-użu u l-
implimentazzjoni ta' miżuri proattivi

Salvagwardji rigward it-tneħħija tal-
kontenut

Or. en

Emenda 573
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9 Salvagwardji rigward l-użu u l-
implimentazzjoni ta' miżuri proattivi

9 Salvagwardji rigward l-eżerċizzju 
tad-dmirijiet ta' kura

Or. en

Emenda 574
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Salvagwardji rigward l-użu u l-
implimentazzjoni ta' miżuri proattivi

Salvagwardji rigward l-eżerċizzju tad-
dmirijiet ta' kura

Or. en

Emenda 575
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw għodod awtomatizzati skont 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' kontenut 
li jaħżnu, huma għandhom jipprovdu 
salvagwardji effettivi u xierqa biex 
jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak 
il-kontenut, b'mod partikolari deċiżjonijiet 
biex il-kontenut jitneħħa jew jiġi diżattivat 
meta jitqies li huwa kontenut terroristiku, 
huma preċiżi u fondati.

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw miżuri li jmorru lil hinn 
mill-obbligi tagħhom skont dan ir-
Regolament fir-rigward ta' kontenut li 
jaħżnu, huma għandhom jipprovdu 
salvagwardji effettivi u xierqa biex 
jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak 
il-kontenut, b'mod partikolari deċiżjonijiet 
biex il-kontenut jitneħħa jew jiġi diżattivat 
meta jitqies li huwa kontenut terroristiku, 
huma preċiżi u fondati u ma jwasslux 
għat-tneħħija jew għad-diżattivazzjoni tal-
aċċess għal kontenut legali.

Or. en

Emenda 576
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw għodod awtomatizzati skont 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' kontenut 
li jaħżnu, huma għandhom jipprovdu 
salvagwardji effettivi u xierqa biex 
jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak 
il-kontenut, b'mod partikolari deċiżjonijiet 
biex il-kontenut jitneħħa jew jiġi diżattivat 
meta jitqies li huwa kontenut terroristiku, 
huma preċiżi u fondati.

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jeżerċitaw id-dmirijiet ta' kura 
tagħhom skont dan ir-Regolament fir-
rigward ta' kontenut li jaħżnu, huma 
għandhom jipprovdu salvagwardji effettivi 
u xierqa biex jiżguraw li deċiżjonijiet 
meħuda dwar dak il-kontenut, b'mod 
partikolari deċiżjonijiet biex il-kontenut 
jitneħħa meta jitqies li huwa kontenut 
terroristiku illegali, huma preċiżi u fondati.

Or. en

Emenda 577
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw għodod awtomatizzati skont 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' kontenut 
li jaħżnu, huma għandhom jipprovdu 
salvagwardji effettivi u xierqa biex 
jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak 
il-kontenut, b'mod partikolari deċiżjonijiet 
biex il-kontenut jitneħħa jew jiġi diżattivat 
meta jitqies li huwa kontenut terroristiku, 
huma preċiżi u fondati.

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw għodod awtomatizzati skont 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' kontenut 
li jaħżnu, huma għandhom jipprovdu 
salvagwardji effettivi u xierqa, b'mod 
partikolari sorveljanza umana sistematika 
għall-ewwel tneħħija ta' kontenut, biex 
jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak 
il-kontenut, b'mod partikolari deċiżjonijiet 
biex il-kontenut jitneħħa jew jiġi diżattivat 
meta jitqies li huwa kontenut terroristiku, 
huma preċiżi u fondati.

Or. en

Emenda 578
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw għodod awtomatizzati skont 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' kontenut 
li jaħżnu, huma għandhom jipprovdu 
salvagwardji effettivi u xierqa biex 
jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak 
il-kontenut, b'mod partikolari deċiżjonijiet 
biex il-kontenut jitneħħa jew jiġi diżattivat 
meta jitqies li huwa kontenut terroristiku, 
huma preċiżi u fondati.

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw għodod awtomatizzati fir-
rigward ta' kontenut li jaħżnu, huma 
għandhom jipprovdu salvagwardji effettivi 
u xierqa biex jiżguraw li deċiżjonijiet 
meħuda dwar dak il-kontenut, b'mod 
partikolari deċiżjonijiet biex il-kontenut 
jitneħħa jew jiġi diżattivat meta jitqies li 
huwa kontenut terroristiku, huma preċiżi u 
fondati, filwaqt li jqisu, b'mod partikolari, 
il-kontenut rilevanti.

Or. en

Emenda 579
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
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Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jużaw għodod awtomatizzati skont 
dan ir-Regolament fir-rigward ta' kontenut 
li jaħżnu, huma għandhom jipprovdu 
salvagwardji effettivi u xierqa biex 
jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar dak 
il-kontenut, b'mod partikolari deċiżjonijiet 
biex il-kontenut jitneħħa jew jiġi diżattivat 
meta jitqies li huwa kontenut terroristiku, 
huma preċiżi u fondati.

1. Fejn il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jeżerċitaw id-dmirijiet ta' kura 
tagħhom skont din id-Direttiva fir-rigward 
ta' kontenut li jaħżnu, huma għandhom 
jipprovdu salvagwardji effettivi u xierqa 
biex jiżguraw li deċiżjonijiet meħuda dwar 
dak il-kontenut, b'mod partikolari 
deċiżjonijiet biex il-kontenut jitneħħa meta 
jitqies li huwa kontenut terroristiku, huma 
preċiżi u fondati.

Or. en

Emenda 580
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki fejn xieraq u, 
fi kwalunkwe każ, fejn valutazzjoni 
dettaljata tal-kuntest rilevanti tkun 
meħtieġa sabiex jiġi determinat jekk il-
kontenut għandux jiġi kkunsidrat bħala 
kontenut terroristiku jew le.

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki tal-illegalità 
tal-kontenut kif ukoll il-bilanċ tad-
deċiżjoni li jitneħħa jew jiġi mċaħħad 
aċċess għal kontenut b'rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt. 
Is-sorveljanza umana għandha tkun 
meħtieġa fi kwalunkwe każ, fejn 
valutazzjoni dettaljata tal-kuntest rilevanti 
tkun meħtieġa sabiex jiġi determinat jekk 
il-kontenut għandux jiġi kkunsidrat bħala 
kontenut terroristiku illegali jew le.

Or. en

Emenda 581
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki fejn xieraq u, 
fi kwalunkwe każ, fejn valutazzjoni 
dettaljata tal-kuntest rilevanti tkun 
meħtieġa sabiex jiġi determinat jekk il-
kontenut għandux jiġi kkunsidrat bħala 
kontenut terroristiku jew le.

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza umana hija rekwiżit għal-legalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet awtomizzat li 
jinvolvi d-data personali, b'mod konformi mal-GDPR.

Emenda 582
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki fejn xieraq u, 
fi kwalunkwe każ, fejn valutazzjoni 
dettaljata tal-kuntest rilevanti tkun 
meħtieġa sabiex jiġi determinat jekk il-
kontenut għandux jiġi kkunsidrat bħala 
kontenut terroristiku jew le.

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u valutazzjoni dettaljata 
sabiex jiġi determinat jekk il-kontenut 
għandux jiġi kkunsidrat bħala kontenut 
terroristiku jew le.

Or. en

Emenda 583
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki fejn xieraq u, 
fi kwalunkwe każ, fejn valutazzjoni 
dettaljata tal-kuntest rilevanti tkun 
meħtieġa sabiex jiġi determinat jekk il-
kontenut għandux jiġi kkunsidrat bħala 
kontenut terroristiku jew le.

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki sabiex jiġi 
determinat jekk il-kontenut għandux jiġi 
kkunsidrat bħala kontenut terroristiku jew 
le, u minn mekkaniżmi ta' lment faċilment 
aċċessibbli.

Or. en

Emenda 584
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u verifiki fejn xieraq u, 
fi kwalunkwe każ, fejn valutazzjoni 
dettaljata tal-kuntest rilevanti tkun 
meħtieġa sabiex jiġi determinat jekk il-
kontenut għandux jiġi kkunsidrat bħala 
kontenut terroristiku jew le.

2. Is-salvagwardji għandhom 
jikkonsistu, b'mod partikolari, minn 
sorveljanza umana u valutazzjoni dettaljata 
sabiex jiġi determinat jekk il-kontenut 
għandux jiġi kkunsidrat bħala kontenut 
terroristiku illegali jew le.

Or. en

Emenda 585
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fornituri tal-kontenut, li l-
kontenut tagħhom ikun tneħħa jew li jkun 
ġie diżattivat l-aċċess għalih wara ordni 
ta' tneħħija, għandu jkollhom id-dritt 
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għal rimedju effettiv. L-Istati Membri 
għandhom idaħħlu fis-seħħ proċeduri 
effettivi għall-eżerċitar ta' dan id-dritt.

Or. en

Emenda 586
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom iwettqu rieżami perjodiku tal-
eżerċizzju tad-dmirijiet ta' kura tagħhom.

Or. en

Emenda 587
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' riferiment skont l-
Artikolu 5 jew ta' miżuri proattivi skont l-
Artikolu 6, biex jissottomettu lment kontra 
l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
li jitlob li jerġa' jiddaħħal il-kontenut.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' miżuri addizzjonali 
speċifiċi skont l-Artikolu 6, jew ta' 
riferiment mill-Europol fis-sens tal-
Artikolu 4(1)(m) tar-Regolament 
(UE) 2016/794, biex jissottomettu lment 
kontra l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jitlob li jerġa' jiddaħħal il-
kontenut.

Or. en
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Emenda 588
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' riferiment skont l-
Artikolu 5 jew ta' miżuri proattivi skont l-
Artikolu 6, biex jissottomettu lment kontra 
l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
li jitlob li jerġa' jiddaħħal il-kontenut.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmu ta' 
lment effettiv u aċċessibbli li jippermetti 
lill-fornituri tal-kontenut li l-kontenut 
tagħhom ikun tneħħa, biex jissottomettu 
lment kontra l-azzjoni tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting li jitlob li jerġa' 
jiddaħħal il-kontenut.

Or. en

Emenda 589
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' riferiment skont l-
Artikolu 5 jew ta' miżuri proattivi skont l-
Artikolu 6, biex jissottomettu lment kontra 
l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
li jitlob li jerġa' jiddaħħal il-kontenut.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmu ta' 
lment effettiv u aċċessibbli li jippermetti 
lill-fornituri tal-kontenut li l-kontenut 
tagħhom ikun tneħħa, biex jissottomettu 
lment kontra l-azzjoni tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting li jitlob li jerġa' 
jiddaħħal il-kontenut.

Or. en
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Emenda 590
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' riferiment skont l-
Artikolu 5 jew ta' miżuri proattivi skont l-
Artikolu 6, biex jissottomettu lment kontra 
l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
li jitlob li jerġa' jiddaħħal il-kontenut.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' miżuri proattivi biex 
jissottomettu lment kontra l-azzjoni tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting li jitlob li 
jerġa' jiddaħħal il-kontenut.

Or. en

Emenda 591
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' riferiment skont l-
Artikolu 5 jew ta' miżuri proattivi skont l-
Artikolu 6, biex jissottomettu lment kontra 
l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
li jitlob li jerġa' jiddaħħal il-kontenut.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effettivi u aċċessibbli li jippermettu 
fornituri tal-kontenut li l-kontenut tagħhom 
ikun tneħħa jew li jkun diżattivat l-aċċess 
għalih b'riżultat ta' miżuri addizzjonali 
skont l-Artikolu 6, biex jissottomettu lment 
kontra l-azzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jitlob li jerġa' jiddaħħal il-
kontenut.

Or. en

Emenda 592
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jeżaminaw kull ilment 
li jirċievu u jerġgħu jintroduċu l-kontenut 
mingħajr dewmien żejjed meta t-tneħħija 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess ma tkunx 
ġustifikata. Huma għandhom jinformaw 
lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-eżami.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jeżaminaw kull ilment 
li jirċievu u jerġgħu jintroduċu l-kontenut 
mingħajr dewmien żejjed meta t-tneħħija 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess ma tkunx 
ġustifikata. Huma għandhom jinformaw 
lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-eżami fi 
żmien ġimagħtejn mill-wasla tal-ilment, bi 
spjegazzjoni ċara f'każijiet fejn il-fornituri 
ta' servizzi ta' hosting jiddeċiedu li ma 
jerġgħux jintroduċu l-kontenut. Dħul 
mill-ġdid tal-kontenut m'għandux 
jipprekludi aktar miżuri ġudizzjarji kontra 
d-deċiżjoni tal-fornitur tas-servizzi ta' 
hosting jew tal-awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 593
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jeżaminaw kull ilment 
li jirċievu u jerġgħu jintroduċu l-kontenut 
mingħajr dewmien żejjed meta t-tneħħija 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess ma tkunx 
ġustifikata. Huma għandhom jinformaw 
lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-eżami.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jeżaminaw kull ilment 
li jirċievu u jerġgħu jintroduċu l-kontenut 
mingħajr dewmien żejjed meta t-tneħħija 
ma tkunx ġustifikata. Huma għandhom 
jinformaw lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-
eżami fi żmien ġimagħtejn minn meta 
jirċievu l-ilment. F'każ fejn il-kontenut 
ġie introdott mill-ġdid, dan m'għandux 
jipprekludi aktar miżuri ġudizzjarji kontra 
d-deċiżjoni tal-fornitur tas-servizzi ta' 
hosting jew tal-awtorità kompetenti 
rilevanti.
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Or. en

Emenda 594
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jeżaminaw kull ilment 
li jirċievu u jerġgħu jintroduċu l-kontenut 
mingħajr dewmien żejjed meta t-tneħħija 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess ma tkunx 
ġustifikata. Huma għandhom jinformaw 
lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-eżami.

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jeżaminaw kull ilment 
li jirċievu u jerġgħu jintroduċu l-kontenut 
mingħajr dewmien żejjed meta t-tneħħija 
ma tkunx ġustifikata. Huma għandhom 
jinformaw lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-
eżami fi żmien ġimagħtejn minn meta 
jirċievu l-ilment. F'każ fejn il-kontenut 
jiġi introdott mill-ġdid, dan m'għandux 
jipprekludi aktar miżuri ġudizzjarji kontra 
d-deċiżjoni tal-fornitur tas-servizzi ta' 
hosting jew tal-awtorità kompetenti 
rilevanti.

Or. en

Emenda 595
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom minnufih jeżaminaw kull 
ilment li jirċievu u jerġgħu jintroduċu l-
kontenut mingħajr dewmien żejjed meta t-
tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess 
ma tkunx ġustifikata. Huma għandhom 
jinformaw lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-
eżami.

2. Malli jirċievu lment, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom jerġgħu 
jintroduċu l-kontenut immedjatament. 
Meta, wara eżami bir-reqqa tal-ilment, 
huma jikkunsidraw li t-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess kienet 
ġustifikata, huma għandhom jieħdu 
deċiżjoni finali li tikkonferma t-tneħħija 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess. F'dak il-
każ, huma għandhom jinformaw lill-
ilmentatur dwar l-eżitu tal-eżami u l-
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possibbiltajiet li wieħed jitlob rimedju 
ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 596
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 10(1) u (2), il-mekkaniżmu ta' 
lmenti ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandu jkun komplementari għal-liġijiet 
u l-proċeduri applikabbli tal-Istat 
Membru fir-rigward tad-dritt għal rieżami 
ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 597
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafi 1 u 2, il-mekkaniżmu ta' lment 
ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting għandu 
jkun komplementari għal-liġijiet u l-
proċeduri applikabbli tal-Istat Membru 
fir-rigward tad-dritt għal rieżami 
ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 598
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan l-Artikolu ma jtellifx id-dritt 
ta' rimedju ġudizzjarja għall-fornitur tal-
kontenut stabbilit skont il-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 599
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
3. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 10(1) u (2), il-mekkaniżmu ta' 
lment tal-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandu jkun komplementari għal-liġijiet 
u l-proċeduri applikabbli tal-Istat 
Membru fir-rigward tad-dritt għal rieżami 
ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 600
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting neħħew il-kontenut terroristiku 
jew iddiżattivaw l-aċċess għalih, għandhom 

1. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting ineħħu l-kontenut terroristiku jew 
jiddiżattivaw l-aċċess għalih, għandhom 



PE636.147v02-00 122/187 AM\1177909MT.docx

MT

jagħmlu disponibbli lill-fornitur tal-
kontenut informazzjoni dwar it-tneħħija 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għal 
kontenut terroristiku.

jagħmlu disponibbli lill-fornitur tal-
kontenut informazzjoni konċiża u li 
tinftiehem dwar it-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess għal kontenut 
terroristiku, inklużi r-raġunijiet għat-
tneħħija jew għad-diżattivazzjoni tal-
aċċess, inkluża l-bażi legali li tistabbilixxi 
l-illegalità tal-kontenut u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni. Meta 
applikabbli, huma għandhom jipprovdu 
wkoll lill-fornitur tal-kontenut b'kopja tal-
ordni ta' tneħħija skont l-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rakkomandazzjoni mill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali.

Emenda 601
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting neħħew il-kontenut terroristiku jew 
iddiżattivaw l-aċċess għalih, għandhom 
jagħmlu disponibbli lill-fornitur tal-
kontenut informazzjoni dwar it-tneħħija 
jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess għal 
kontenut terroristiku.

1. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting neħħew il-kontenut terroristiku 
illegali skont ordni ta' tneħħija, 
għandhom jagħmlu disponibbli lill-fornitur 
tal-kontenut informazzjoni li tinftiehem 
rigward ir-raġunijiet għat-tneħħija tal-
kontenut. Din l-informazzjoni għandha 
tinkludi kopja tal-ordni ta' tneħħija 
maħruġa skont l-Artikolu 4, il-bażi legali 
għad-deċiżjoni tat-tneħħija, kif ukoll il-
possibbiltà u l-proċeduri għall-ikkontestar 
tad-deċiżjoni, kemm mal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting, kif ukoll mal-awtorità 
kompetenti.

Or. en
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Emenda 602
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba tal-fornitur tal-
kontenut, il-fornitur tas-servizz ta' hosting 
għandu jinforma lill-fornitur tal-kontenut 
dwar ir-raġunijiet għat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 603
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba tal-fornitur tal-
kontenut, il-fornitur tas-servizz ta' hosting 
għandu jinforma lill-fornitur tal-kontenut 
dwar ir-raġunijiet għat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test ġie mċaqlaq għall-paragrafu 1 - din l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta 
dejjem, mhux biss fuq talba.

Emenda 604
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba tal-fornitur tal-kontenut, 
il-fornitur tas-servizz ta' hosting għandu 
jinforma lill-fornitur tal-kontenut dwar ir-
raġunijiet għat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni.

2. Fuq talba tal-fornitur tal-kontenut, 
il-fornitur tas-servizz ta' hosting għandu 
jinforma lill-fornitur tal-kontenut dwar ir-
raġunijiet għat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni u 
għandu jipprovdih b'kopja tal-
kwistjonijiet tal-ordni ta' tneħħija skont l-
Artikolu 4 fuq talba.

Or. en

Emenda 605
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba tal-fornitur tal-kontenut, 
il-fornitur tas-servizz ta' hosting għandu 
jinforma lill-fornitur tal-kontenut dwar ir-
raġunijiet għat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni.

2. Fuq talba tal-fornitur tal-kontenut, 
il-fornitur tas-servizz ta' hosting għandu 
jinforma lill-fornitur tal-kontenut dwar ir-
raġunijiet għat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni u kopja 
tal-ordni ta' tneħħija maħruġa skont l-
Artikolu 4.

Or. en

Emenda 606
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq talba tal-fornitur tal-
kontenut, il-fornitur tas-servizz ta' hosting 
għandu jinforma lill-fornitur tal-kontenut 

2. Il-fornitur tas-servizz ta' hosting 
għandu jinforma wkoll lill-fornitur tal-
kontenut dwar ir-raġunijiet għat-tneħħija 
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dwar ir-raġunijiet għat-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-aċċess u l-possibbiltajiet 
biex tkun ikkontestata d-deċiżjoni.

jew id-diżattivazzjoni tal-aċċess u l-
possibbiltajiet biex tkun ikkontestata d-
deċiżjoni.

Or. en

Emenda 607
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligu skont il-paragrafi 1 u 2 
m'għandux japplika meta l-awtorità 
kompetenti tiddeċiedi li m'għandu jkun 
hemm l-ebda żvelar għal raġunijiet ta' 
sigurtà pubblika, bħall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, id-detezzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, sakemm 
ikun meħtieġ, iżda ta' mhux aktar minn 
[erba'] ġimgħat minn dik id-deċiżjoni. 
F'każ bħal dan, lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting m'għandhom jiżvelaw l-ebda 
informazzjoni dwar it-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni ta' aċċess għal kontenut 
terroristiku.

3. L-obbligu skont il-paragrafu 1 
m'għandux japplika meta l-awtorità 
kompetenti tiddeċiedi, abbażi ta' evidenza 
oġġettiva u filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
proporzjonalità u n-neċessità ta' din id-
deċiżjoni, li m'għandu jkun hemm l-ebda 
żvelar għal raġunijiet ta' sigurtà pubblika, 
bħall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-
detezzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati 
terroristiċi, sakemm ikun meħtieġ, iżda ta' 
mhux aktar minn [erba'] ġimgħat minn dik 
id-deċiżjoni. F'każ bħal dan, lill-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting m'għandhom jiżvelaw l-
ebda informazzjoni dwar it-tneħħija għal 
kontenut terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 608
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligu skont il-paragrafi 1 u 2 
m'għandux japplika meta l-awtorità 
kompetenti tiddeċiedi li m'għandu jkun 
hemm l-ebda żvelar għal raġunijiet ta' 

3. L-obbligu skont il-paragrafu 1 
m'għandux japplika meta l-awtorità 
kompetenti tiddeċiedi li m'għandu jkun 
hemm l-ebda żvelar għal raġunijiet ta' 
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sigurtà pubblika, bħall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, id-detezzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, sakemm 
ikun meħtieġ, iżda ta' mhux aktar minn 
[erba'] ġimgħat minn dik id-deċiżjoni. 
F'każ bħal dan, lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting m'għandhom jiżvelaw l-ebda 
informazzjoni dwar it-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni ta' aċċess għal kontenut 
terroristiku.

sigurtà pubblika, bħall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, id-detezzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, sakemm 
ikun meħtieġ, iżda ta' mhux aktar minn 
erba' ġimgħat minn dik id-deċiżjoni. F'każ 
bħal dan, lill-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
m'għandhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni 
dwar it-tneħħija jew id-diżattivazzjoni ta' 
aċċess għal kontenut terroristiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

allinjat mat-tħassir tal-paragrafu 2.

Emenda 609
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligu skont il-paragrafi 1 u 2 
m'għandux japplika meta l-awtorità 
kompetenti tiddeċiedi li m'għandu jkun 
hemm l-ebda żvelar għal raġunijiet ta' 
sigurtà pubblika, bħall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, id-detezzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, sakemm 
ikun meħtieġ, iżda ta' mhux aktar minn 
[erba'] ġimgħat minn dik id-deċiżjoni. 
F'każ bħal dan, lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting m'għandhom jiżvelaw l-ebda 
informazzjoni dwar it-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni ta' aċċess għal kontenut 
terroristiku.

3. L-obbligu skont il-paragrafu 2 
m'għandux japplika meta l-awtorità 
kompetenti tiddeċiedi li m'għandu jkun 
hemm l-ebda żvelar sabiex jiġi evitat li 
jiġu preġudikati l-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, id-detezzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, sakemm 
ikun meħtieġ, iżda ta' mhux aktar minn 
[erba'] ġimgħat minn dik id-deċiżjoni. 
F'każ bħal dan, lill-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting m'għandhom jiżvelaw l-ebda 
informazzjoni dwar it-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni ta' aċċess għal kontenut 
terroristiku.

Or. en

Emenda 610
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Dritt ta' rimedju ġudizzjarju

1. L-Istati Membri għandhom jipprevedu 
l-possibbiltà li jintalab rimedju effettiv 
kontra kwalunkwe deċiżjoni meħuda 
b'mod konformi mal-Artikolu 4 u l-
Artikolu 10(2). Dan għandu jikkonsisti, 
b'mod partikolari, mill-possibbiltà li l-
fornituri ta' servizzi ta' hosting kif ukoll 
il-fornituri tal-kontenut jappellaw dawn 
id-deċiżjonijiet quddiem qorti jew awtorità 
ġudizzjarja oħra għajr l-awtorità 
kompetenti.
2. Meta l-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jew il-fornitur tal-kontenut iniedu appell 
kontra ordni tat-tneħħija jew miżura 
proattiva, l-ordni jew id-deċiżjoni 
appellata għandha tiġi sospiża sad-
deċiżjoni finali meħuda mill-awtorità 
ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 611
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom 
il-kapaċità meħtieġa u riżorsi suffiċjenti 
biex jiksbu l-għanijiet u jissodisfaw l-
obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom 
il-kapaċità meħtieġa u riżorsi suffiċjenti 
biex jiksbu l-għanijiet u jissodisfaw l-
obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament, 
b'garanziji b'saħħithom ta' indipendenza.

Or. en
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Emenda 612
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom 
il-kapaċità meħtieġa u riżorsi suffiċjenti 
biex jiksbu l-għanijiet u jissodisfaw l-
obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti 
tagħhom ikollhom il-kapaċità meħtieġa u 
riżorsi suffiċjenti biex jiksbu l-għanijiet u 
jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 613
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom 
il-kapaċità meħtieġa u riżorsi suffiċjenti 
biex jiksbu l-għanijiet u jissodisfaw l-
obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti tagħhom ikollha l-
kapaċità meħtieġa u riżorsi suffiċjenti biex 
tikseb l-għanijiet u tissodisfa l-obbligi 
tagħha taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 614
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
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Rimedju Ġudizzjarju
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
f'każijiet fejn il-kontenut ikun tneħħa jew 
ikun ġie diżattivat l-aċċess għalih 
b'riżultat ta' ordni ta' tneħħija skont l-
Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament, 
riferiment skont l-Artikolu 4(1)(m) tar-
Regolament (UE) 2016/794, jew miżuri 
addizzjonali skont l-Artikolu 6 ta' dan ir-
Regolament, il-fornitur tal-kontenut 
ikkonċernat jista' jniedi proċedimenti 
ġudizzjarji fi kwalunkwe ħin billi jitlob l-
introduzzjoni mill-ġdid tal-kontenut. It-
tnedija ta' proċedimenti ġudizzjarji 
m'għandhiex tiddependi fuq it-tnedija tal-
mekkaniżmi ta' lment imsemmija fl-
Artikolu 10.

Or. en

Emenda 615
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting, l-awtoritajiet kompetenti u, fejn 
xieraq, korpi rilevanti tal-Unjoni

Kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' servizzi 
ta' hosting u l-awtoritajiet kompetenti

Or. en

Emenda 616
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13 Kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting, l-awtoritajiet 

13 Kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting, l-awtoritajiet 
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kompetenti u, fejn xieraq, korpi rilevanti 
tal-Unjoni

kompetenti u, fejn xieraq, korpi kompetenti 
tal-Unjoni

Or. en

Emenda 617
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u, 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol fir-rigward ta' ordnijiet u 
referenzi ta' tneħħija biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni, itejbu l-koordinazzjoni u 
jevitaw l-interferenza ma' 
investigazzjonijiet fi Stati Membri 
differenti.

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin fir-
rigward ta' ordnijiet ta' tneħħija biex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni, itejbu l-
koordinazzjoni u jevitaw l-interferenza ma' 
investigazzjonijiet fi Stati Membri 
differenti.

Or. en

Emenda 618
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u, 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol fir-rigward ta' ordnijiet u 
referenzi ta' tneħħija biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni, itejbu l-koordinazzjoni u 
jevitaw l-interferenza ma' 
investigazzjonijiet fi Stati Membri 
differenti.

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u, 
fejn xieraq, mal-Europol fir-rigward ta' 
ordnijiet ta' tneħħija biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni, itejbu l-koordinazzjoni u 
jevitaw l-interferenza ma' 
investigazzjonijiet fi Stati Membri 
differenti.



AM\1177909MT.docx 131/187 PE636.147v02-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Europol għandha tkun l-uniku korp tal-UE kompetenti biex jipparteċipa f'din il-
kooperazzjoni.

Emenda 619
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u, 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol fir-rigward ta' ordnijiet u 
referenzi ta' tneħħija biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni, itejbu l-koordinazzjoni u 
jevitaw l-interferenza ma' 
investigazzjonijiet fi Stati Membri 
differenti.

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u, 
fejn xieraq, ma' korpi kompetenti tal-
Unjoni bħall-Europol fir-rigward ta' 
ordnijiet u referenzi ta' tneħħija biex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni, itejbu l-
koordinazzjoni u jevitaw l-interferenza ma' 
investigazzjonijiet fi Stati Membri 
differenti.

Or. en

Emenda 620
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u, 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol fir-rigward ta' ordnijiet u 
referenzi ta' tneħħija biex tiġi evitata d-
duplikazzjoni, itejbu l-koordinazzjoni u 
jevitaw l-interferenza ma' 
investigazzjonijiet fi Stati Membri 

1. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u, 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol fir-rigward ta' ordnijiet ta' 
tneħħija biex tiġi evitata d-duplikazzjoni, 
itejbu l-koordinazzjoni u jevitaw l-
interferenza ma' investigazzjonijiet fi Stati 
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differenti. Membri differenti.

Or. en

Emenda 621
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
u (d) fir-rigwardtal-miżuri meħuda skont 
l-Artikolu 6 u l-azzjonijiet ta' infurzar 
skont l-Artikolu 18. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
u (d) hija fil-pussess tal-informazzjoni 
kollha rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu mezzi jew 
mekkaniżmi ta' komunikazzjoni xierqa 
biex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti 
tiġi kondiviża f'waqtha.

2. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(d) 
fir-rigward tal-azzjonijiet ta' infurzar skont 
l-Artikolu 18. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(d) hija fil-
pussess tal-informazzjoni kollha rilevanti. 
Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu mezzi jew 
mekkaniżmi ta' komunikazzjoni xierqa u 
sikuri biex jiżguraw li l-informazzjoni 
rilevanti tiġi kondiviża f'waqtha.

Or. en

Emenda 622
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
u (d) fir-rigward tal-miżuri meħuda skont l-
Artikolu 6 u l-azzjonijiet ta' infurzar skont 

2. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
u (d) fir-rigward tal-miżuri meħuda skont l-
Artikolu 6 u l-azzjonijiet ta' infurzar skont 
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l-Artikolu 18. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) u (d) hija 
fil-pussess tal-informazzjoni kollha 
rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu mezzi jew 
mekkaniżmi ta' komunikazzjoni xierqa 
biex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti 
tiġi kondiviża f'waqtha.

l-Artikolu 18. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) u (d) hija 
fil-pussess tal-informazzjoni kollha 
rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu mezzi jew 
mekkaniżmi ta' komunikazzjoni xierqa u 
sikuri biex jiżguraw li l-informazzjoni 
rilevanti tiġi kondiviża f'waqtha.

Or. en

Emenda 623
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
u (d) fir-rigward tal-miżuri meħuda skont l-
Artikolu 6 u l-azzjonijiet ta' infurzar skont 
l-Artikolu 18. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) u (d) hija 
fil-pussess tal-informazzjoni kollha 
rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu mezzi jew 
mekkaniżmi ta' komunikazzjoni xierqa 
biex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti 
tiġi kondiviża f'waqtha.

2. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw mal-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
u (d) fir-rigward tal-miżuri volontarji 
meħuda skont l-Artikolu 6 u l-azzjonijiet 
ta' infurzar skont l-Artikolu 18. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 17(1)(c) 
u (d) hija fil-pussess tal-informazzjoni 
kollha rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu mezzi jew 
mekkaniżmi ta' komunikazzjoni xierqa 
biex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti 
tiġi kondiviża f'waqtha.

Or. en

Emenda 624
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jistgħu jagħżlu li jużaw 
għodod apposta, inkluż, fejn xieraq, dawk 
stabbiliti minn korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol, biex b'mod partikolari 
jiffaċilitaw:

3. Biex tiġi evitata d-duplikazzjoni u 
biex jiġu mminimizzati l-ispejjeż għall-
fornitur ta' servizzi ta' hosting affettwat, l-
Istati Membri għandhom jagħmlu użu 
minn għodod apposta, inkluż dawk 
stabbiliti minn korpi kompetenti tal-Unjoni 
bħall-Europol, biex b'mod partikolari 
jiffaċilitaw:

Or. en

Emenda 625
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jistgħu jagħżlu li jużaw 
għodod apposta, inkluż, fejn xieraq, dawk 
stabbiliti minn korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol, biex b'mod partikolari 
jiffaċilitaw:

3. L-Istati Membri u l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting għandhom jagħmlu 
użu minn għodod apposta, inkluż, fejn 
xieraq, dawk stabbiliti minn korpi rilevanti 
tal-Unjoni bħall-Europol, biex b'mod 
partikolari jiffaċilitaw:

Or. en

Emenda 626
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri u l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jistgħu jagħżlu li jużaw 
għodod apposta, inkluż, fejn xieraq, dawk 
stabbiliti minn korpi rilevanti tal-Unjoni 
bħall-Europol, biex b'mod partikolari 
jiffaċilitaw:

3. L-Istati Membri u l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting jistgħu jagħżlu li jużaw 
għodod apposta, inkluż, dawk stabbiliti 
minn korpi kompetenti tal-Unjoni bħall-
Europol, biex b'mod partikolari jiffaċilitaw:
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Or. en

Emenda 627
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar u feedback dwar iir-
riferimenti skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en

Emenda 628
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar u feedback dwar iir-
riferimenti skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en

Emenda 629
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar u feedback dwar iir-
riferimenti skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en
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Emenda 630
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-ipproċessar u feedback dwar iir-
riferimenti skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en

Emenda 631
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kooperazzjoni bil-ħsieb li 
jidentifikaw u jimplimentaw miżuri 
proattivi skont l-Artikolu 6.

imħassar

Or. en

Emenda 632
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kooperazzjoni bil-ħsieb li 
jidentifikaw u jimplimentaw miżuri 
proattivi skont l-Artikolu 6.

imħassar

Or. en

Emenda 633
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kooperazzjoni bil-ħsieb li 
jidentifikaw u jimplimentaw miżuri 
proattivi skont l-Artikolu 6.

imħassar

Or. en

Emenda 634
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting isiru konxji dwar kwalunkwe 
evidenza ta' reati terroristiċi, huma 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'reati 
kriminali fl-Istat Membru kkonċernat jew 
il-punt ta' kuntatt fl-Istat Membru skont l-
Artikolu 14(2), fejn huma jkollhom l-
istabbiliment ewlieni tagħhom jew 
rappreżentant legali. Fornituri ta' servizzi 
ta' hosting jista', f'każ ta' dubju, 
jittrażmett din l-informazzjoni lill-Europol 
għal segwitu xieraq.

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting isiru konxji dwar il-kontenut 
terroristiku fuq is-servizz tagħhom, huma 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'reati 
kriminali fl-Istat Membru kkonċernat jew 
il-punt ta' kuntatt fl-Istat Membru skont l-
Artikolu 14(2), fejn huma jkollhom l-
istabbiliment ewlieni tagħhom jew 
rappreżentant legali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting normalment għandhom ikunu jafu min hi l-awtorità 
kompetenti għall-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi fl-Istat Membru fejn huma stabbiliti. 
Għaldaqstant, qatt m'għandu jkun hemm l-ebda dubju.

Emenda 635
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Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting isiru konxji dwar kwalunkwe 
evidenza ta' reati terroristiċi, huma 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'reati 
kriminali fl-Istat Membru kkonċernat jew 
il-punt ta' kuntatt fl-Istat Membru skont l-
Artikolu 14(2), fejn huma jkollhom l-
istabbiliment ewlieni tagħhom jew 
rappreżentant legali. Fornituri ta' servizzi 
ta' hosting jista', f'każ ta' dubju, 
jittrażmett din l-informazzjoni lill-Europol 
għal segwitu xieraq.

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting isiru konxji dwar kwalunkwe 
evidenza ta' reati terroristiċi, huma 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'reati 
kriminali fl-Istat Membru kkonċernat. Fejn 
ma jkunx possibbli li jiġi identifikat l-Istat 
Membru kkonċernat, il-fornituri ta' 
servizz ta' hosting għandhom jinnotifikaw 
il-punt ta' kuntatt fl-Istat Membru skont l-
Artikolu 14(3), fejn huma jkollhom l-
istabbiliment ewlieni tagħhom jew 
rappreżentant legali, u anke jittrażmettu 
din l-informazzjoni lill-Europol għal 
segwitu adatt.

Or. en

Emenda 636
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting isiru konxji dwar kwalunkwe 
evidenza ta' reati terroristiċi, huma 
għandhom jinformaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni f'reati 
kriminali fl-Istat Membru kkonċernat jew 
il-punt ta' kuntatt fl-Istat Membru skont l-
Artikolu 14(2), fejn huma jkollhom l-
istabbiliment ewlieni tagħhom jew 
rappreżentant legali. Fornituri ta' servizzi 
ta' hosting jista', f'każ ta' dubju, 

4. Fejn il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jiksbu għarfiern jew isiru konxji 
dwar kwalunkwe evidenza ta' kontenut 
terroristiku illegali, huma għandhom 
jinformaw minnufih lill-awtoritajiet 
kompetenti għall-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni f'reati kriminali fl-Istat 
Membru kkonċernat jew il-punt ta' kuntatt 
fl-Istat Membru skont l-Artikolu 14(2), 
fejn huma jkollhom l-istabbiliment ewlieni 
tagħhom jew rappreżentant legali.
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jittrażmett din l-informazzjoni lill-Europol 
għal segwitu xieraq.

Or. en

Emenda 637
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt li 
jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta' 
tneħħija u riferimenti b'mezzi elettroniċi u 
jiġi żgurat l-ipproċessar rapidu tagħhom 
skont l-Artikoli 4 u 5. Huma għandhom 
jiżguraw li din l-informazzjoni tkun 
pubblikament disponibbli.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
esposti għal kontenut terroristiku u li 
jirċievu ordnijiet ta' tneħħija għandhom 
jistabbilixxu punt ta' kuntatt li jippermetti li 
jiġu riċevuti ordnijiet ta' tneħħija u 
riferimenti b'mezzi elettroniċi u jiġi żgurat 
l-ipproċessar rapidu tagħhom skont l-
Artikoli 4 u 5. Huma għandhom jiżguraw li 
din l-informazzjoni tkun pubblikament 
disponibbli.

Or. en

Emenda 638
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt li 
jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta' 
tneħħija u riferimenti b'mezzi elettroniċi u 
jiġi żgurat l-ipproċessar rapidu tagħhom 
skont l-Artikoli 4 u 5. Huma għandhom 
jiżguraw li din l-informazzjoni tkun 
pubblikament disponibbli.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt li 
jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta' 
tneħħija u riferimenti b'mezzi elettroniċi u 
jiġi żgurat l-ipproċessar minnufih tagħhom 
skont l-Artikoli 4 u 5. Huma għandhom 
jiżguraw li din l-informazzjoni tkun 
pubblikament disponibbli.

Or. en



PE636.147v02-00 140/187 AM\1177909MT.docx

MT

Emenda 639
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt li 
jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta' 
tneħħija u riferimenti b'mezzi elettroniċi u 
jiġi żgurat l-ipproċessar rapidu tagħhom 
skont l-Artikoli 4 u 5. Huma għandhom 
jiżguraw li din l-informazzjoni tkun 
pubblikament disponibbli.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt li 
jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta' 
tneħħija b'mezzi elettroniċi u jiġi żgurat l-
ipproċessar rapidu tagħhom skont l-
Artikolu 4. Huma għandhom jiżguraw li 
din l-informazzjoni tkun pubblikament 
disponibbli.

Or. en

Emenda 640
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt li 
jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta' 
tneħħija u riferimenti b'mezzi elettroniċi u 
jiġi żgurat l-ipproċessar rapidu tagħhom 
skont l-Artikoli 4 u 5. Huma għandhom 
jiżguraw li din l-informazzjoni tkun 
pubblikament disponibbli.

1. Il-fornituri ta' servizzi ta' hosting 
għandhom jistabbilixxu punt ta' kuntatt li 
jippermetti li jiġu riċevuti ordnijiet ta' 
tneħħija b'mezzi elettroniċi u jiġi żgurat l-
ipproċessar rapidu tagħhom skont l-
Artikolu 4. Huma għandhom jiżguraw li 
din l-informazzjoni tkun pubblikament 
disponibbli.

Or. en

Emenda 641
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament



AM\1177909MT.docx 141/187 PE636.147v02-00

MT

Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni, kif 
imsemmi fir-Regolament 1/58, li fiha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt u li fiha 
għandhom isiru aktar skambji fir-rigward 
ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti 
skont l-Artikoli 4 u 5. Din għandha 
tinkludi mill-inqas waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Istat Membru li fih fornitur ta' 
servizzi ta' hosting ikollu l-istabbiliment 
ewlieni tiegħu jew fejn ir-rappreżentant 
legali tiegħu skont l-Artikolu 16 huwa 
residenti jew stabbilit.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni, kif 
imsemmi fir-Regolament 1/58, li fiha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt u li fiha 
għandhom isiru aktar skambji fir-rigward 
ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti 
skont l-Artikolu 4. Din għandha tinkludi 
mill-inqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Istat Membru li fih fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ikollu l-istabbiliment ewlieni 
tiegħu jew fejn ir-rappreżentant legali 
tiegħu skont l-Artikolu 16 huwa residenti 
jew stabbilit.

Or. en

Emenda 642
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni, kif 
imsemmi fir-Regolament 1/58, li fiha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt u li fiha 
għandhom isiru aktar skambji fir-rigward 
ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti 
skont l-Artikoli 4 u 5. Din għandha 
tinkludi mill-inqas waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Istat Membru li fih fornitur ta' 
servizzi ta' hosting ikollu l-istabbiliment 
ewlieni tiegħu jew fejn ir-rappreżentant 
legali tiegħu skont l-Artikolu 16 huwa 
residenti jew stabbilit.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni, kif 
imsemmi fir-Regolament 1/58, li fiha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt u li fiha 
għandhom isiru aktar skambji fir-rigward 
ta' ordnijiet ta' tneħħija skont l-Artikolu 4. 
Din għandha tinkludi mill-inqas waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih 
fornitur ta' servizzi ta' hosting ikollu l-
istabbiliment ewlieni tiegħu jew fejn ir-
rappreżentant legali tiegħu skont l-
Artikolu 16 huwa residenti jew stabbilit.

Or. en
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Emenda 643
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni, kif 
imsemmi fir-Regolament 1/58, li fiha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt u li fiha 
għandhom isiru aktar skambji fir-rigward 
ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti 
skont l-Artikoli 4 u 5. Din għandha 
tinkludi mill-inqas waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Istat Membru li fih fornitur ta' 
servizzi ta' hosting ikollu l-istabbiliment 
ewlieni tiegħu jew fejn ir-rappreżentant 
legali tiegħu skont l-Artikolu 16 huwa 
residenti jew stabbilit.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tispeċifika l-lingwa 
jew lingwi uffiċjali tal-Unjoni, kif 
imsemmi fir-Regolament 1/58, li fiha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt u li fiha 
għandhom isiru aktar skambji fir-rigward 
ta' ordnijiet ta' tneħħija skont l-Artikolu 4. 
Din għandha tinkludi mill-inqas waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru li fih 
fornitur ta' servizzi ta' hosting ikollu l-
istabbiliment ewlieni tiegħu jew fejn ir-
rappreżentant legali tiegħu skont l-
Artikolu 16 huwa residenti jew stabbilit.

Or. en

Emenda 644
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punt ta' kuntatt biex jittratta 
talbiet għal kjarifika u feedback f'dak li 
jirrigwarda l-ordinijiet ta' tneħħija u 
riferimenti maħruġa minnhom. 
Informazzjoni dwar il-punt ta' kuntatt 
għandha ssir disponibbli pubblikament.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punt ta' kuntatt uniku biex 
jittratta talbiet għal kjarifika u feedback 
f'dak li jirrigwarda l-ordinijiet ta' tneħħija 
maħruġa minnhom. Informazzjoni dwar il-
punt ta' kuntatt għandha ssir disponibbli 
pubblikament.

Or. en
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Emenda 645
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punt ta' kuntatt biex jittratta 
talbiet għal kjarifika u feedback f'dak li 
jirrigwarda l-ordinijiet ta' tneħħija u 
riferimenti maħruġa minnhom. 
Informazzjoni dwar il-punt ta' kuntatt 
għandha ssir disponibbli pubblikament.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punt ta' kuntatt biex jittratta 
talbiet għal kjarifika u feedback f'dak li 
jirrigwarda l-ordinijiet ta' tneħħija maħruġa 
minnhom. Informazzjoni dwar il-punt ta' 
kuntatt għandha ssir disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Emenda 646
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punt ta' kuntatt biex jittratta 
talbiet għal kjarifika u feedback f'dak li 
jirrigwarda l-ordinijiet ta' tneħħija u 
riferimenti maħruġa minnhom. 
Informazzjoni dwar il-punt ta' kuntatt 
għandha ssir disponibbli pubblikament.

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punt ta' kuntatt biex jittratta 
talbiet għal kjarifika u feedback f'dak li 
jirrigwarda l-ordinijiet ta' tneħħija maħruġa 
minnhom. Informazzjoni dwar il-punt ta' 
kuntatt għandha ssir disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Emenda 647
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru li fih ikun jinsab l- 1. L-Istat Membru tal-awtorità 
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istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting għandu jkollu l-
ġurisdizzjoni għall-finijiet tal-Artikoli 6, 
18, u 21. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li 
ma jkollux l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
f'wieħed mill-Istati Membri għandu jitqies 
li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat 
Membru fejn ir-rappreżentant legali 
msemmi fl-Artikolu 16 huwa residenti jew 
stabbilit.

kompetenti emittenti għandu jkollu l-
ġurisdizzjoni għall-finijiet tal-Artikoli 6, 
18, u 21. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li 
ma jkollux l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
f'wieħed mill-Istati Membri għandu jitqies 
li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat 
Membru fejn ir-rappreżentant legali 
msemmi fl-Artikolu 16 huwa residenti jew 
stabbilit.

Or. en

Emenda 648
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru li fih ikun jinsab l-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting għandu jkollu l-
ġurisdizzjoni għall-finijiet tal-Artikoli 6, 
18, u 21. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li 
ma jkollux l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
f'wieħed mill-Istati Membri għandu jitqies 
li jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat 
Membru fejn ir-rappreżentant legali 
msemmi fl-Artikolu 16 huwa residenti jew 
stabbilit.

1. L-Istat Membru li fih ikun jinsab l-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting għandu jkollu l-
ġurisdizzjoni għall-finijiet tal-Artikoli 4, 
11a, 18, u 21. Fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li ma jkollux l-istabbiliment 
prinċipali tiegħu f'wieħed mill-Istati 
Membri għandu jitqies li jaqa' taħt il-
ġurisdizzjoni tal-Istat Membru fejn ir-
rappreżentant legali msemmi fl-Artikolu 16 
huwa residenti jew stabbilit.

Or. en

Emenda 649
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn fornitur ta' servizzi ta' hosting 2. Fejn fornitur ta' servizzi ta' hosting 
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jonqos milli jaħtar rappreżentant legali, l-
Istati Membri kollha għandu jkollhom 
ġurisdizzjoni.

jonqos milli jaħtar rappreżentant legali, l-
Istati Membri kollha għandu jkollhom 
ġurisdizzjoni. Fejn Stat Membru 
jiddeċiedi li jeżerċita din l-ġurisdizzjoni, 
huwa għandu jinforma lill-Istati Membri 
l-oħra kollha.

Or. en

Emenda 650
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jonqos milli jaħtar rappreżentant legali, l-
Istati Membri kollha għandu jkollhom 
ġurisdizzjoni.

2. Fejn fornitur ta' servizzi ta' hosting 
li ma jkollux l-istabbiliment ewlieni tiegħu 
f'wieħed mill-Istati Membri jonqos milli 
jaħtar rappreżentant legali, l-Istati Membri 
kollha għandu jkollhom ġurisdizzjoni.

Or. en

Emenda 651
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità ta' Stat Membru 
ieħor tkun ħarġet ordni ta' tneħħija skont 
l-Artikolu 4(1), dak l-Istat Membru 
għandu l-ġurisdizzjoni li jieħu miżuri 
koerċittivi skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
sabiex jinforza l-ordni ta' tneħħija.

imħassar

Or. en
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Emenda 652
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità ta' Stat Membru 
ieħor tkun ħarġet ordni ta' tneħħija skont 
l-Artikolu 4(1), dak l-Istat Membru 
għandu l-ġurisdizzjoni li jieħu miżuri 
koerċittivi skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
sabiex jinforza l-ordni ta' tneħħija.

imħassar

Or. en

Emenda 653
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità ta' Stat Membru 
ieħor tkun ħarġet ordni ta' tneħħija skont 
l-Artikolu 4(1), dak l-Istat Membru 
għandu l-ġurisdizzjoni li jieħu miżuri 
koerċittivi skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
sabiex jinforza l-ordni ta' tneħħija.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda infurzar dirett transfruntier, billi l-awtoritajiet jistgħu jeżerċitaw biss is-setgħat 
tagħhom fit-territorju tagħhom. L-Approċċ Ġenerali tal-Kunsill ħassru wkoll, u l-
Kummissjoni diġà aċċettat it-tħassir.

Emenda 654
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità ta' Stat Membru 
ieħor tkun ħarġet ordni ta' tneħħija skont 
l-Artikolu 4(1), dak l-Istat Membru 
għandu l-ġurisdizzjoni li jieħu miżuri 
koerċittivi skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
sabiex jinforza l-ordni ta' tneħħija.

imħassar

Or. en

Emenda 655
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità ta' Stat Membru 
ieħor tkun ħarġet ordni ta' tneħħija skont 
l-Artikolu 4(1), dak l-Istat Membru 
għandu l-ġurisdizzjoni li jieħu miżuri 
koerċittivi skont il-liġi nazzjonali tiegħu 
sabiex jinforza l-ordni ta' tneħħija.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm l-ebda ordnijiet ta' tneħħija transfruntiera.

Emenda 656
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kif imsemmi fl-Artikolu 4(9), 
appell għandu jitressaq quddiem il-qorti 
tal-Istat Membru li fih ikun jinsab l-
istabbiliment ewlieni tal-fornitur ta' 
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servizzi ta' hosting jew fejn ir-
rappreżentant legali maħtur mill-fornitur 
ta' hosting skont l-Artikolu 16 ikun 
residenti jew stabbilit.

Or. en

Emenda 657
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li ma 
għandux stabbiliment fl-Unjoni iżda li 
joffri servizzi fl-Unjoni, għandu jaħtar, bil-
miktub, persuna ġuridika jew fiżika bħala 
r-rappreżentant legali tiegħu fl-Unjoni biex 
jirċievi, ikun konformi ma' jinforza 
ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti, talbiet u 
deċiżjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-
Regolament. Ir-rappreżentant legali għandu 
jkun jirresjedi jew ikun stabbilit f'wieħed 
mill-Istati Membri fejn il-fornitur tas-
servizz ta' hosting jipprovdi s-servizzi.

1. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li ma 
għandux stabbiliment fl-Unjoni iżda li 
joffri servizzi fl-Unjoni, għandu jaħtar, bil-
miktub, persuna ġuridika jew fiżika bħala 
r-rappreżentant legali tiegħu fl-Unjoni biex 
jirċievi, ikun konformi ma' u jinforza 
ordnijiet ta' tneħħija maħruġa mill-
awtoritajiet kompetenti fuq il-bażi ta' dan 
ir-Regolament. Ir-rappreżentant legali 
għandu jkun jirresjedi jew ikun stabbilit 
f'wieħed mill-Istati Membri fejn il-fornitur 
tas-servizz ta' hosting jipprovdi s-servizzi.

Or. en

Emenda 658
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li ma 
għandux stabbiliment fl-Unjoni iżda li 
joffri servizzi fl-Unjoni, għandu jaħtar, bil-
miktub, persuna ġuridika jew fiżika bħala 
r-rappreżentant legali tiegħu fl-Unjoni biex 

1. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li ma 
għandux stabbiliment fl-Unjoni iżda li 
joffri servizzi fl-Unjoni, għandu jaħtar, bil-
miktub, persuna ġuridika jew fiżika bħala 
r-rappreżentant legali tiegħu fl-Unjoni biex 
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jirċievi, ikun konformi ma' jinforza 
ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti, talbiet u 
deċiżjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-
Regolament. Ir-rappreżentant legali għandu 
jkun jirresjedi jew ikun stabbilit f'wieħed 
mill-Istati Membri fejn il-fornitur tas-
servizz ta' hosting jipprovdi s-servizzi.

jirċievi, ikun konformi ma' u jinforza 
ordnijiet ta' tneħħija, talbiet u deċiżjonijiet 
maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fuq 
il-bażi ta' dan ir-Regolament. Ir-
rappreżentant legali għandu jkun jirresjedi 
jew ikun stabbilit f'wieħed mill-Istati 
Membri fejn il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting jipprovdi s-servizzi.

Or. en

Emenda 659
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li ma 
għandux stabbiliment fl-Unjoni iżda li 
joffri servizzi fl-Unjoni, għandu jaħtar, bil-
miktub, persuna ġuridika jew fiżika bħala 
r-rappreżentant legali tiegħu fl-Unjoni biex 
jirċievi, ikun konformi ma' jinforza 
ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti, talbiet u 
deċiżjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet 
kompetenti fuq il-bażi ta' dan ir-
Regolament. Ir-rappreżentant legali għandu 
jkun jirresjedi jew ikun stabbilit f'wieħed 
mill-Istati Membri fejn il-fornitur tas-
servizz ta' hosting jipprovdi s-servizzi.

1. Fornitur ta' servizzi ta' hosting li ma 
għandux stabbiliment fl-Unjoni iżda li 
joffri servizzi fl-Unjoni, għandu jaħtar, bil-
miktub, persuna ġuridika jew fiżika bħala 
r-rappreżentant legali tiegħu fl-Unjoni biex 
jirċievi, ikun konformi ma' u jinforza 
ordnijiet ta' tneħħija u deċiżjonijiet 
maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fuq 
il-bażi ta' dan ir-Regolament. Ir-
rappreżentant legali għandu jkun jirresjedi 
jew ikun stabbilit f'wieħed mill-Istati 
Membri fejn il-fornitur tas-servizz ta' 
hosting jipprovdi s-servizzi.

Or. en

Emenda 660
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 2. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
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għandu jafda lir-rappreżentant legali bl-
irċevuta, il-konformità u l-infurzar tal-
ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti, talbiet u 
deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
f'isem il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ikkonċernat. Fornituri ta' servizzi ta' 
hosting għandhom jipprovdu lir-
rappreżentant legali tagħhom is-setgħat 
meħtieġa u riżorsi biex jikkooperaw mal-
awtoritajiet kompetenti u jikkonformaw 
ma' dawn id-deċiżjonijiet u ordnijiet.

għandu jafda lir-rappreżentant legali bl-
irċevuta, il-konformità u l-infurzar tal-
ordnijiet ta' tneħħija msemmija fil-
paragrafu 1 f'isem il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting ikkonċernat. Fornituri ta' servizzi 
ta' hosting għandhom jipprovdu lir-
rappreżentant legali tagħhom is-setgħat 
meħtieġa u riżorsi biex jikkooperaw mal-
awtoritajiet kompetenti u jikkonformaw 
ma' dawn id-deċiżjonijiet u ordnijiet.

Or. en

Emenda 661
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jafda lir-rappreżentant legali bl-
irċevuta, il-konformità u l-infurzar tal-
ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti, talbiet u 
deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
f'isem il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ikkonċernat. Fornituri ta' servizzi ta' 
hosting għandhom jipprovdu lir-
rappreżentant legali tagħhom is-setgħat 
meħtieġa u riżorsi biex jikkooperaw mal-
awtoritajiet kompetenti u jikkonformaw 
ma' dawn id-deċiżjonijiet u ordnijiet.

2. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jafda lir-rappreżentant legali bl-
irċevuta, il-konformità u l-infurzar tal-
ordnijiet ta' tneħħija, talbiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 f'isem il-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting ikkonċernat. 
Fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom 
jipprovdu lir-rappreżentant legali tagħhom 
is-setgħat meħtieġa u riżorsi biex 
jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti u 
jikkonformaw ma' dawn id-deċiżjonijiet u 
ordnijiet.

Or. en

Emenda 662
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jafda lir-rappreżentant legali bl-
irċevuta, il-konformità u l-infurzar tal-
ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti, talbiet u 
deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
f'isem il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
ikkonċernat. Fornituri ta' servizzi ta' 
hosting għandhom jipprovdu lir-
rappreżentant legali tagħhom is-setgħat 
meħtieġa u riżorsi biex jikkooperaw mal-
awtoritajiet kompetenti u jikkonformaw 
ma' dawn id-deċiżjonijiet u ordnijiet.

2. Il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
għandu jafda lir-rappreżentant legali bl-
irċevuta, il-konformità u l-infurzar tal-
ordnijiet ta' tneħħija u deċiżjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 f'isem il-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting ikkonċernat. 
Fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom 
jipprovdu lir-rappreżentant legali tagħhom 
is-setgħat meħtieġa u riżorsi biex 
jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti u 
jikkonformaw ma' dawn id-deċiżjonijiet u 
ordnijiet.

Or. en

Emenda 663
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti biex

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità pubblika jew l-awtoritajiet 
pubbliċi indipendenti u imparzjali 
kompetenti biex

Or. en

Emenda 664
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti biex

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva 
indipendenti kompetenti biex
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Or. en

Emenda 665
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti biex

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità ġudizzjarja jew l-awtoritajiet 
ġudizzjarji kompetenti biex

Or. en

Emenda 666
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti biex

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità amministrattiva jew ġudizzjarja 
kompetenti waħda biex

Or. en

Emenda 667
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti biex

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità ġudizzjarja jew l-awtoritajiet 
ġudizzjarji kompetenti biex
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Or. en

Emenda 668
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti biex

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità ġudizzjarja kompetenti biex

Or. en

Emenda 669
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti biex

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar l-
awtorità kompetenti biex

Or. en

Emenda 670
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isibu, jidentifikaw u jirreferu 
kontenut terroristiku lil fornituri ta' 
servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en
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Emenda 671
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isibu, jidentifikaw u jirreferu 
kontenut terroristiku lil fornituri ta' 
servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en

Emenda 672
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isibu, jidentifikaw u jirreferu 
kontenut terroristiku lil fornituri ta' 
servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en

Emenda 673
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) isibu, jidentifikaw u jirreferu 
kontenut terroristiku lil fornituri ta' 
servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 5;

imħassar

Or. en
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Emenda 674
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' 
miżuri proattivi skont l-Artikolu 6;

imħassar

Or. en

Emenda 675
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' 
miżuri proattivi skont l-Artikolu 6;

imħassar

Or. en

Emenda 676
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' 
miżuri proattivi skont l-Artikolu 6;

(c) jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' 
miżuri proattivi volontarji skont l-
Artikolu 6;

Or. en

Emenda 677
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' 
miżuri proattivi skont l-Artikolu 6;

(c) jissorveljaw l-implimentazzjoni ta' 
miżuri addizzjonali skont l-Artikolu 6;

Or. en

Emenda 678
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard minn [sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], l-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-
awtoritajiet kompetenti msemmija fil-
paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika n-notifika u kull modifika 
tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

2. Sa mhux aktar tard minn [sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], l-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-
awtoritajiet kompetenti msemmija fil-
paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi reġistru online li jelenka 
dawn l-awtoritajiet kompetenti kollha. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika n-
notifika u kull modifika tagħha f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 679
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Dritt ta' rimedju ġudizzjarju effettiv
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1. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
rimedju amministrattiv jew mhux 
ġudizzjarju ieħor, kull persuna fiżika jew 
ġuridika għandu jkollha d-dritt ta' 
rimedju ġudizzjarju effettiv kontra 
deċiżjoni legalment vinkolanti ta' awtorità 
kompetenti.
2. Proċedimenti kontra awtorità 
kompetenti għandhom jitressqu quddiem 
il-qrati tal-Istat Membru fejn il-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting għandu l-
istabbiliment ewlieni tiegħu jew fejn, 
skont l-Artikolu 16, ir-rappreżentant 
legali maħtur jirrisjedi jew huwa stabbilit, 
mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-
ġurisdizzjoni definiti fl-Artikolu 15.
3. L-awtoritajiet kompetenti jeħtiġilhom 
jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u Ewropea rilevanti fit-twettiq tad-
dmirijiet deskritti fl-Artikoli 4, 5 u 6 ta' 
dan ir-Regolament.
4. Jekk l-awtorità ġudizzjarja tqis li l-
awtorità kompetenti ma tikkonformax 
mal-qafas legali regolatorju, l-awtorità 
kompetenti għandha tiżgura mingħajr 
dewmien bla bżonn l-introduzzjoni mill-
ġdid tal-kontenut immirat mill-ordni ta' 
tneħħija jew ir-riferiment.

Or. en

Emenda 680
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Rimedji

Il-fornituri tal-kontenut, li jkun tneħħa l-
kontenut tagħhom, mingħajr raġunijiet 
leġittimi, wara ordni ta' tneħħija, għandu 
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jkollhom id-dritt ta' rimedju effettiv, 
kemm amministrattiv kif ukoll 
ġudizzjarju, kontra deċiżjoni skont dan ir-
Regolament, li tikkonċernahom.

Or. en

Emenda 681
Daniel Dalton

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar penali 
applikabbli għal ksur tal-provedimenti 
nazzjonali addottati skont dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Tali penali għandhom ikunu 
limitati għal ksur tal-obbligi skont:

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar penali 
applikabbli għal ksur sistematiku u li jkun 
għaddej tal-provedimenti nazzjonali 
adottati skont dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. 
Tali penali għandhom ikunu limitati għal 
ksur tal-obbligi skont:

Or. en

Emenda 682
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar penali 
applikabbli għal ksur tal-provedimenti 
nazzjonali addottati skont dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Tali penali għandhom ikunu 
limitati għal ksur tal-obbligi skont:

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar penali 
applikabbli għal ksur sistematiku u li jkun 
għaddej tal-provedimenti nazzjonali 
adottati skont dan ir-Regolament u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji 
biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. 
Tali penali għandhom ikunu limitati għal 
ksur tal-obbligi skont:
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Or. en

Emenda 683
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Artikolu 3(2) (termini u 
kundizzjonijiet ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting);

imħassar

Or. en

Emenda 684
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Artikolu 3(2) (termini u 
kundizzjonijiet ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting);

imħassar

Or. en

Emenda 685
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-Artikolu 5(5) u (6) (valutazzjoni 
u feedback dwar ir-riferimenti);

imħassar

Or. en
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Emenda 686
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-Artikolu 5(5) u (6) (valutazzjoni 
u feedback dwar ir-riferimenti);

imħassar

Or. en

Emenda 687
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-Artikolu 5(5) u (6) (valutazzjoni 
u feedback dwar ir-riferimenti);

imħassar

Or. en

Emenda 688
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-Artikolu 5(5) u (6) (valutazzjoni 
u feedback dwar ir-riferimenti);

imħassar

Or. en

Emenda 689
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-Artikolu 6(2) u (4) (rapporti 
dwar miżuri proattivi u l-adozzjoni ta' 
miżuri speċifiċi wara deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi);

imħassar

Or. en

Emenda 690
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-Artikolu 6(2) u (4) (rapporti 
dwar miżuri proattivi u l-adozzjoni ta' 
miżuri speċifiċi wara deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi);

imħassar

Or. en

Emenda 691
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-Artikolu 6(2) u (4) (rapporti 
dwar miżuri proattivi u l-adozzjoni ta' 
miżuri speċifiċi wara deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi);

imħassar

Or. en
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Emenda 692
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-Artikolu 6(2) u (4) (rapporti dwar 
miżuri proattivi u l-adozzjoni ta' miżuri 
speċifiċi wara deċiżjoni li timponi miżuri 
proattivi);

(d) L-Artikolu 6(2) (rapporti dwar 
miżuri addizzjonali);

Or. en

Emenda 693
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-Artikolu 6(2) u (4) (rapporti dwar 
miżuri proattivi) u l-adozzjoni ta' miżuri 
speċifiċi wara deċiżjoni li timponi miżuri 
proattivi);

(d) L-Artikolu 6(2) u (3) (rapporti dwar 
miżuri proattivi);

Or. en

Emenda 694
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Artikolu 7 (preservazzjoni tad-
data);

imħassar

Or. en
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Emenda 695
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Artikolu 9 (salvagwardji fir-rigward 
ta' miżuri proattivi);

(g) Artikolu 9 (salvagwardji fir-rigward 
ta' tneħħija tal-kontenut);

Or. en

Emenda 696
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) Artikolu 13 (4) (informazzjoni 
dwar evidenza ta' offiżi terroristiċi);

imħassar

Or. en

Emenda 697
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali 
applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
adottati skont dan ir-Regolament mill-
awtoritajiet kompetenti u għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jiżguraw li dawn jiġu implimentati.

Or. en
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Emenda 698
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-penali stipulati jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom, [mhux iktar tard 
minn sitt xhur mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b'dawk ir-regoli u dawk il-miżuri u 
għandhom jinnotifikawha, mingħajr 
dewmien, bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

2. Il-penali stipulati, skont il-
paragrafi 1 u 1a jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom, [mhux iktar tard minn 
18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
b'dawk ir-regoli u dawk il-miżuri u 
għandhom jinnotifikawha, mingħajr 
dewmien, bi kwalunkwe emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

Or. en

Emenda 699
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, meta jiddeterminaw it-tip u l-
livell ta' penali, l-awtoritajiet kompetenti 
jqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, inklużi:

3. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, meta jiddeterminaw it-tip u l-
livell ta' penali, jitqiesu ċ-ċirkostanzi 
rilevanti kollha, inklużi:

Or. en

Emenda 700
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) in-natura, is-serjetà u d-dewmien 
tal-ksur;

(a) in-natura, is-serjetà u d-dewmien 
tan-nuqqas ta' konformità mal-obbligi;

Or. en

Emenda 701
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-karattru intenzjonali jew 
negliġenti tal-ksur;

(b) in-natura, is-serjetà u d-dewmien 
tan-nuqqas ta' konformità mal-obbligi;

Or. en

Emenda 702
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ksur preċedenti mill-persuna 
ġuridika miżmuma responsabbli;

(c) nuqqas ta' konformità mal-obbligi 
preċedenti mill-persuna ġuridika miżmuma 
responsabbli;

Or. en

Emenda 703
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-solidità finanzjarja tal-persuna (d) is-solidità finanzjarja tal-persuna 
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ġuridika responsabbli; ġuridika responsabbli, u kwalunkwe 
interess bi qligħ meta jinkiser dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 704
Jeroen Lenaers

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-solidità finanzjarja tal-persuna 
ġuridika responsabbli;

(d) id-daqs tal-impriża, il-kapaċità u s-
solidità finanzjarja tal-persuna ġuridika jew 
fiżika responsabbli;

Or. en

Emenda 705
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-solidità finanzjarja tal-persuna 
ġuridika responsabbli;

(d) il-kapaċitajiet f'termini ta' solidità 
finanzjarja, riżorsi umani u kompetenza 
tal-persuna ġuridika responsabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola 1h hija waħda mill-elementi ewlenin ta' dan ir-Regolament. Għalkemm se tgħin biex 
jitneħħa l-kontenut terroristiku online b'mod aktar effiċjenti, ikun hemm ukoll każijiet fejn 
fornitur ta' servizzi ta' hosting sempliċement ma jkunx jista' jirreaġixxi fil-ħin. Dan jista' jseħħ 
b'mod speċjali fil-każ ta' fornitur ta' servizzi ta' hosting żgħir li ma jkollux il-mezzi, l-
organizzazzjoni jew l-esperjenza biex jindirizza sitwazzjoni ta' dan it-tip. Biex ikunu evitati 
penali li ma jikkunsidrawx iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, aktar kriterji, - li jiffokaw fuq il-
kapaċità ta' konformità - għandhom jiżdiedu mal-paragrafu 3.
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Emenda 706
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) id-daqs u l-kapaċitajiet operattivi 
tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
inkwistjoni;

Or. en

Emenda 707
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) in-natura u d-daqs tal-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting, b'mod partikolari 
għall-mikrointrapriżi jew l-intrapriżi 
żgħar, fis-sens tar-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE.

Or. en

Emenda 708
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) rapporti mibgħuta minn fornituri 
ta' servizzi ta' hosting meta ma setgħux 
jeżigwixxu ordni ta' tneħħija fil-ħin.
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Or. en

Emenda 709
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kapaċitajiet tekniċi u 
organizzattivi tal-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting biex jirreaġixxu fil-ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola 1h hija waħda mill-elementi ewlenin ta' dan ir-Regolament. Għalkemm se tgħin biex 
jitneħħa l-kontenut terroristiku online b'mod aktar effiċjenti, ikun hemm ukoll każijiet fejn 
fornitur ta' servizzi ta' hosting sempliċement ma jkunx jista' jirreaġixxi fil-ħin. Dan jista' jseħħ 
b'mod speċjali fil-każ ta' fornitur ta' servizzi ta' hosting żgħir li ma jkollux il-mezzi, l-
organizzazzjoni jew l-esperjenza biex jindirizza sitwazzjoni ta' dan it-tip. Biex ikunu evitati 
penali li ma jikkunsidrawx iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, aktar kriterji, - li jiffokaw fuq il-
kapaċità ta' konformità - għandhom jiżdiedu mal-paragrafu 3.

Emenda 710
Axel Voss

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet ġustifikati, l-awtorita 
kompetenti tista' tissospendi jew timmitiga 
l-penali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformita mal-Emendi proposti għal (d) u (ea) kif ukoll il-Premessa 38.
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Emenda 711
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) il-kapaċità ekonomika u teknika 
tal-fornituri ta' servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 712
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li nuqqas sistematiku ta' 
konformità mal-obbligi skont l-Artikolu 
4(2) ikun soġġett għal penali finanzjarji 
sa 4 % tal-fatturat globali tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting tal-aħħar sena tan-
negozju.

imħassar

Or. en

Emenda 713
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li nuqqas sistematiku ta' 
konformità mal-obbligi skont l-Artikolu 
4(2) ikun soġġett għal penali finanzjarji sa 
4 % tal-fatturat globali tal-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting tal-aħħar sena tan-

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li nuqqas sistematiku u li għadu 
għaddej ta' konformità mal-obbligi skont l-
Artikolu 4(2) ikun soġġett għal penali 
finanzjarji sa 4 % tal-fatturat globali tal-
fornitur ta' servizzi ta' hosting tal-aħħar 
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negozju. sena tan-negozju.

Or. en

Emenda 714
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati għandhom jikkunsidraw l-
ispeċifiċitajiet tal-mikrointrapriżi jew l-
intrapriżi żgħar fis-sens tar-
rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE, meta 
jiddeterminaw il-penali.

Or. en

Emenda 715
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti tekniċi u emendi għall-formoli 
għal ordnijiet ta' tneħħija

Rekwiżiti tekniċi, kriterji għall-
valutazzjoni tas-sinifikanza, u emendi 
għall-formoli għal ordnijiet ta' tneħħija

Or. en

Emenda 716
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta atti delegati b'mod 
konformi mal-Artikolu 20 sabiex 
tikkomplementa dan ir-Regolament bi 
kriterji u ċifri li jridu jintużaw mill-
awtoritajiet kompetenti biex jiġi 
ddeterminat x'jikkorrispondi għal għadd 
sinifikanti ta' ordnijiet ta' tneħħija mhux 
ikkontestati kif imsemmi f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 717
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u l-konsultazzjonijiet 
maħruġa, in-numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li għalih ikun 
diżattivat l-aċċess, inklużi perjodi ta' żmien 
korrispondenti skont l-Artikoli 4 u 5;

(a) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
ordnijiet ta' tneħħija maħruġa, in-numru ta' 
biċċiet ta' kontenut terroristiku li jkun 
tneħħa jew li għalih ikun diżattivat l-
aċċess, inklużi perjodi ta' żmien 
korrispondenti skont l-Artikolu 4, u 
informazzjoni dwar l-għadd ta' każijiet 
korrispondenti ta' detezzjoni, 
investigazzjoni u prosekuzzjoni b'suċċess 
ta' reati terroristiċi;

Or. en

Emenda 718
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(a) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u l-konsultazzjonijiet 
maħruġa, in-numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li għalih ikun 
diżattivat l-aċċess, inklużi perjodi ta' żmien 
korrispondenti skont l-Artikoli 4 u 5;

(a) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u l-konsultazzjonijiet 
maħruġa, in-numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku illegali li jkun tneħħa jew li 
għalih ikun diżattivat l-aċċess, inklużi 
perjodi ta' żmien korrispondenti skont l-
Artikolu 4;

Or. en

Emenda 719
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u l-konsultazzjonijiet 
maħruġa, in-numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li għalih ikun 
diżattivat l-aċċess, inklużi perjodi ta' żmien 
korrispondenti skont l-Artikoli 4 u 5;

(a) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u l-konsultazzjonijiet 
maħruġa, in-numru ta' biċċiet ta' kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew li għalih ikun 
diżattivat l-aċċess, inklużi perjodi ta' żmien 
korrispondenti skont l-Artikolu 4;

Or. en

Emenda 720
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-miżuri 
proattivi speċifiċi meħuda skont l-Artikolu 
6, inkluż l-ammont ta' kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew ikun 
diżattivat l-aċċess għalih u l-perjodi taż-
żmien korrispondenti;

(b) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
każijiet ta' detezzjoni, investigazzjoni u 
prosekuzzjoni b'suċċess ta' reati 
terroristiċi;

Or. en
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Emenda 721
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-miżuri 
proattivi speċifiċi meħuda skont l-Artikolu 
6, inkluż l-ammont ta' kontenut terroristiku 
li jkun tneħħa jew ikun diżattivat l-aċċess 
għalih u l-perjodi taż-żmien 
korrispondenti;

(b) informazzjoni dwar il-miżuri 
proattivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6, 
inkluż l-ammont ta' kontenut li jkun tneħħa 
jew ikun diżattivat l-aċċess għalih;

Or. en

Emenda 722
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar il-miżuri 
proattivi speċifiċi meħuda skont l-Artikolu 
6, inkluż l-ammont ta' kontenut terroristiku 
li jkun tneħħa jew ikun diżattivat l-aċċess 
għalih u l-perjodi taż-żmien 
korrispondenti;

(b) informazzjoni dwar il-miżuri 
addizzjonali speċifiċi meħuda skont l-
Artikolu 6, inkluż l-ammont ta' kontenut 
terroristiku li jkun tneħħa jew ikun 
diżattivat l-aċċess għalih u l-perjodi taż-
żmien korrispondenti;

Or. en

Emenda 723
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(ba) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
talbiet għal aċċess maħruġa mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti rigward 
il-kontenut ippreservat mill-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting skont l-Artikolu 7;

Or. en

Emenda 724
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proċeduri ta' rimedju mibdija u d-
deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità 
kompetenti f'konformità mal-liġi 
nazzjonali.

(d) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proċeduri ta' rimedju mibdija skont l-
Artikolu 11a u d-deċiżjonijiet meħuda 
mill-awtorità kompetenti f'konformità mal-
liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 725
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proċeduri ta' rimedju mibdija u d-
deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità 
kompetenti f'konformità mal-liġi 
nazzjonali.

(d) informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proċeduri ta' rimedju mibdija skont l-
Artikolu 12a u d-deċiżjonijiet meħuda 
mill-awtorità kompetenti f'konformità mal-
liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 726
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Fejn xieraq, 
ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 
proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-
rapport.

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Fil-kuntest 
ta' din l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta wkoll dwar in-
neċessità, il-fattibbiltà u l-effettività tal-
ħolqien ta' Pjattaforma Ewropea dwar il-
Kontenut Terroristiku Online, li 
tippermetti lill-Istati Membri kollha jużaw 
mezz ta' komunikazzjoni sikur wieħed 
biex jibagħtu riferimenti u ordijiet ta' 
tneħħija għal kontenut terroristiku lil 
fornituri ta' servizzi ta' hosting. Fejn 
xieraq, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat 
minn proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-
rapport.

Or. en

Emenda 727
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Fejn xieraq, 
ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 
proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-
rapport.

Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Ir-rapport 
għandu jkopri wkoll l-impatt ta' dan ir-
Regolament fuq il-libertà tal-espressjoni u 
l-libertà li wieħed jirċievi u jgħaddi 
informazzjoni, kif ukoll id-drittijiet għall-
privatezza u l-protezzjoni tad-data 
personali. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
meħtieġa għat-tħejjija tar-rapport.

Or. en

Emenda 728
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Fejn xieraq, 
ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 
proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-
rapport.

 [tliet snin mid-data tal-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament], il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-
Regolament u tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Ir-rapport 
għandu jkopri wkoll l-impatt ta' dan ir-
Regolament fuq il-libertà tal-espressjoni u 
tal-informazzjoni, fuq il-midja u l-
ġurnaliżmu, fuq l-arti, u fuq ir-riċerka 
akkademika. Fejn xieraq, ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn proposti 
leġiżlattivi. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
meħtieġa għat-tħejjija tar-rapport.

Or. en

Emenda 729
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Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Fejn xieraq, 
ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 
proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-
rapport.

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja, kif ukoll l-
impatt ta' dan ir-Regolament fuq id-
drittijiet fundamentali, b'mod partikolari 
l-libertà tal-espressjoni u tal-
informazzjoni. Fejn xieraq, ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn proposti 
leġiżlattivi. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
meħtieġa għat-tħejjija tar-rapport.

Or. en

Emenda 730
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Fejn xieraq, 
ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
u tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż 
il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja, kif ukoll l-
impatt fuq id-Drittijiet Fundamentali, 
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proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-
rapport.

inklużi l-libertà tal-espressjoni u l-libertà 
li wieħed jirċievi u jgħaddi informazzjoni. 
Fejn xieraq, ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposti leġiżlattivi. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa 
għat-tħejjija tar-rapport.

Or. en

Emenda 731
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament], il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-
Regolament u tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
inkluż il-funzjonament tal-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja. Fejn xieraq, 
ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn 
proposti leġiżlattivi. L-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tar-
rapport.

Sa mhux aktar tard minn [tliet snin mid-
data tal-applikazzjoni ta' din id-Direttiva], 
il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva, inkluż il-funzjonament tal-
effettività tal-mekkaniżmi ta' salvagwardja 
Ir-rapport għandu jkopri wkoll l-impatt ta' 
din id-Direttiva fuq il-libertà tal-
espressjoni u tal-informazzjoni kif ukoll 
id-drittijiet għall-privatezza u l-ħajja 
privata u l-protezzjoni tad-data personali. 
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa 
għat-tħejjija tar-rapport.

Or. en

Emenda 732
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika minn [sitt (6) xhur wara 
d-dħul fis-seħħ tiegħu].

Għandu japplika minn [12-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ tiegħu].

Or. en

Emenda 733
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika minn [sitt (6) xhur wara 
d-dħul fis-seħħ tiegħu].

Għandu japplika minn [12-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ tiegħu].

Or. en

Emenda 734
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika minn [sitt (6) xhur wara 
d-dħul fis-seħħ tiegħu].

Għandu japplika minn [18-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ tiegħu].

Or. en

Emenda 735
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 
...1, id-destinatarju tal-ordni ta' tneħħija 

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 
...1, id-destinatarju tal-ordni ta' tneħħija 
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għandu jneħħi l-kontenut terroristiku, jew 
jingħalaq l-aċċess għalih, fi żmien siegħa 
minn mindu jkun irċieva l-ordni ta' 
tneħħija mill-awtorità kompetenti.

għandu jneħħi l-kontenut terroristiku, jew 
jingħalaq l-aċċess għalih, kemm jista' jkun 
malajr wara li jkun irċieva l-ordni ta' 
tneħħija mill-awtorità kompetenti.

_________________ _________________
1 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku onlajn (ĠU L ...).

1 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tat-tixrid ta' 
kontenut terroristiku onlajn (ĠU L ...).

Or. en

Emenda 736
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) ...2 , id-destinatarji jridu 
jippreservaw il-kontenut u d-data relatata, 
li jkunu tneħħew jew li l-aċċess għalihom 
ikun ingħalaq, għal sitt xhur jew aktar fuq 
talba mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-
qrati.

F'konformità mal-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) ...2 , id-destinatarji jridu 
jippreservaw il-kontenut u d-data relatata, 
li jkunu tneħħew jew li l-aċċess għalihom 
ikun ingħalaq, għal sitt xhur jew aktar fuq 
talba mill-awtoritajiet kompetenti jew mill-
qrati. Id-destinatarji jeħtiġilhom iħassru l-
kontenut u d-data relatata immedjatament 
wara dan.

_________________ _________________
2 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
online (ĠU L ...).

2 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
online (ĠU L ...).

Or. en

Emenda 737
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 5 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru ta' ġuriżdizzjoni tad-
destinatarju: [jekk ikun differenti mill-
Istat emittenti] 
……………………………………………
…………………………………….………
……..

imħassar

Or. en

Emenda 738
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima B – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B Il-kontenut li għandu jitneħħa jew li 
l-aċċess għalih għandu jingħalaq fi żmien 
siegħa:

B Il-kontenut li għandu jitneħħa jew li 
l-aċċess għalih għandu jingħalaq kemm 
jista' jkun malajr:

Or. en

Emenda 739
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima B – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-raġuni(jiet) li jispjegaw għaliex il-
kontenut jitqies bħala kontenut terroristiku, 
skont l-Artikolu 2(5) tar-Regolament (UE) 
xxx. Il-kontenut (immarka l-kaxxa jew 
kaxex relevanti):

Ir-raġuni(jiet) li jispjegaw għaliex il-
kontenut jitqies bħala kontenut terroristiku, 
skont l-Artikolu 2(5) tar-Regolament (UE) 
xxx.

Or. en

Emenda 740
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Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima B – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] inċitament għat-twettiq ta' atti 
terroristiċi, jargumenta favurhom jew 
jigglorifikahom (l-Artikolu 2(5) a)

imħassar

Or. en

Emenda 741
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima B – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi (l-Artikolu 2(5) b)

imħassar

Or. en

Emenda 742
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima B – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] jippromwovi l-attivitajiet ta' xi grupp 
terroristiku, iħajjar il-parteċipazzjoni fil-
grupp jew l-appoġġ għalih (l-Artikolu 2(5) 
c)

imħassar

Or. en

Emenda 743
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Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima B – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] jipprovdi struzzjonijiet jew tekniki 
għat-twettiq ta' atti terroristiċi (l-Artikolu 
2(5) d)

imħassar

Or. en

Emenda 744
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima B – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni addizzjonali dwar ir-
raġunijiet li minħabba fihom il-kontenut 
jitqies bħala kontenut terrotistiku 
(fakultattiv): 
……………………………………………
…………………… 
……………………………………………
……………………………………………
……….. 
……………………………………………
……………………………………………
……….

imħassar

Or. en

Emenda 745
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima C – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] għal raġunijiet ta' sigurtà pubblika, id- [ ] għal raġunijiet ta' (immarka l-kaxxa 
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destinatarju ma għandux jinforma lill-
fornitur ta' kontenut li l-kontenut tiegħu 
jkun qiegħed jitneħħa jew li għalih ikun se 
jingħalaq l-aċċess.

rilevanti)
□ investigazzjonijiet kriminali li jkunu 
għaddejjin
□ il-prevenzjoni ta' reati terroristiċi
id-destinatarju ma għandux jinforma lill-
fornitur ta' kontenut li l-kontenut tiegħu 
jkun qiegħed jitneħħa jew li għalih ikun se 
jingħalaq l-aċċess.

Or. en

Emenda 746
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I - taqsima C - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Altrimenti: Id-dettalji tal-possibbiltajiet ta' 
kontestazzjoni tal-ordni ta' tneħħija fl-Istat 
Membru emittenti (li jistgħu jingħataw lill-
fornitur ta' kontenut, jekk issir talba) skont 
il-liġi nazzjonali; ara t-Taqsima G aktar 'l 
isfel:

Altrimenti: Id-dettalji tal-possibbiltajiet ta' 
kontestazzjoni tal-ordni ta' tneħħija fl-Istat 
Membru emittenti (li għandhom jingħataw 
lill-fornitur ta' kontenut) skont il-liġi 
nazzjonali; ara t-Taqsima G aktar 'l isfel:

Or. en

Emenda 747
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I - taqsima D

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

D L-Istat Membru ta' ġuriżdizzjoni 
jiġi infurmat

imħassar

[ ] Immarka jekk l-Istat Membru ta' 
ġuriżdizzjoni ma jkunx l-Istat Membru 
emittenti:
[ ] kopja tal-ordni ta' tneħħija tintbagħat 
lill-awtorità kompetenti relevanti tal-istat 
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ta' ġuriżdizzjoni

Or. en

Emenda 748
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima E – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] imħallef, qorti jew imħallef investigattiv [ ] imħallef
[ ] qorti
[ ] imħallef investigattiv

Or. en

Emenda 749
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima E – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] awtorità ta' infurzar tal-liġi imħassar

Or. en

Emenda 750
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima E – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] xi awtorità kompetenti oħra → jekk 
jogħġbok imla' wkoll it-Taqsima (F)

imħassar

Or. en
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Emenda 751
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima F – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità tal-Istat 
ta' ġuriżdizzjoni tad-destinatarju [jekk 
ikun differenti minn dak tal-Istat Membri 
emittenti]

imħassar

Or. en

Emenda 752
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima B – punt i – paragrafu 3 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-impossibbiltà li l-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting jeżegwixxi l-ordni għal 
raġunijiet tekniċi jew prattiċi

Or. en

Emenda 753
Eva Joly

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima B – punt i – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[ ] l-ordni ta' tneħħija ma tistabbilixxix 
b'mod suffiċjenti l-illegalità tal-kontenut

Or. en
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