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Emenda 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) Biex tiġi żgurata l-proporzjonalità, 
il-perjodu ta' preservazzjoni għandu jkun 
limitat għal sitt xhur biex il-fornituri tal-
kontenut ikollhom biżżejjed żmien biex 
jibdew il-proċess ta' rieżami u biex 
jippermettu l-aċċess għall-infurzar tal-liġi 
għad-data rilevanti għall-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. 
Madankollu, dan il-perjodu jista' jiġi estiż 
għall-perjodu li huwa meħtieġ f'każ li l-
proċedimenti ta' rieżami jinbdew iżda ma 
jiġux iffinalizzati fi żmien sitt xhur wara 
talba mill-awtorità li twettaq ir-reviżjoni.

Or. en

Emenda 180
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. 
Madankollu, dan il-perjodu jista' jiġi estiż 
għall-perjodu li huwa meħtieġ f'każ li l-
proċedimenti ta' rieżami jinbdew iżda ma 
jiġux iffinalizzati fi żmien sitt xhur wara 
talba mill-awtorità li twettaq ir-reviżjoni. 
Dan it-tul ta' żmien għandu jkun biżżejjed 
biex jippermetti lill-awtoritajiet tal-infurzar 
tal-liġi li jippreservaw l-evidenza meħtieġa 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet, filwaqt li 
jiżguraw il-bilanċ mad-drittijiet 
fundamentali kkonċernati. Il-kontenut u d-
data ppreservati jenħtieġ li jitħassru wara 
li jintemm dan il-perjodu.

Or. en

Emenda 181
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) Biex tiġi żgurata l-proporzjonalità, 
il-perjodu ta' preservazzjoni għandu jkun 
limitat għal sitt xhur biex il-fornituri tal-
kontenut ikollhom biżżejjed żmien biex 
jibdew il-proċess ta' rieżami u biex 
jippermettu l-aċċess għall-infurzar tal-liġi 
għad-data rilevanti għall-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. 
Madankollu, dan il-perjodu jista' jiġi estiż 
għall-perjodu li huwa meħtieġ f'każ li l-
proċedimenti ta' rieżami jinbdew iżda ma 
jiġux iffinalizzati fi żmien sitt xhur wara 
talba mill-awtorità li twettaq ir-reviżjoni. 
Wara dan iż-żmien, id-data affettwata 
jenħtieġ li tiġi mħassra, f'konformità mal-
Artikolu 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali.

Or. en

Emenda 183
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Dan ir-Regolament ma jaffettwax 
il-garanziji proċedurali u l-miżuri ta' 
investigazzjoni proċedurali relatati mal-
aċċess għal kontenut u d-data relatata 

(23) Dan ir-Regolament ma jaffettwax 
il-garanziji proċedurali u l-miżuri ta' 
investigazzjoni proċedurali relatati mal-
aċċess għal kontenut u d-data relatata 
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ppreservati għall-finijiet tal-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, kif 
irregolati skont il-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri, u skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

ppreservati għall-finijiet tal-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, kif 
irregolati skont il-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri, u skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jistabbilixxu regoli preċiżi u ċari li 
jindikaw f'liema ċirkostanzi u taħt liema 
kundizzjonijiet l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti jistgħu jaċċessaw il-kontenut 
ippreservat u kwalunkwe data relatata, 
filwaqt li jimmiraw b'mod partikolari biex 
jiżguraw l-eżerċitar effettiv tad-drittijiet 
fundamentali u biex jiġi evitat il-ksur tad-
drittijiet fundamentali. L-aċċess għal tali 
kontenut u data jrid ikun soġġett għal 
reviżjoni minn qabel minn qorti jew korp 
amministrattiv indipendenti, ħlief 
f'każijiet ta' urġenza stabbilita b'mod 
validu.

Or. en

Emenda 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Dan ir-Regolament ma jaffettwax 
il-garanziji proċedurali u l-miżuri ta' 
investigazzjoni proċedurali relatati mal-
aċċess għal kontenut u d-data relatata 
ppreservati għall-finijiet tal-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, kif 
irregolati skont il-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri, u skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

(23) Dan ir-Regolament ma jaffettwax 
il-garanziji proċedurali u l-miżuri ta' 
investigazzjoni proċedurali relatati mal-
aċċess għal kontenut u d-data relatata 
ppreservati għall-finijiet tal-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi, kif 
irregolati skont il-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri, u skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. L-aċċess għal tali kontenut u data 
jrid ikun soġġett għal reviżjoni minn qorti 
jew korp amministrattiv indipendenti, 
ħlief f'każijiet urġenti.

Or. en
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Emenda 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex 
tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq 
Uniku Diġitali. Il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting għandhom jippubblikaw rapporti 
annwali ta' trasparenza li jkun fihom 
informazzjoni sinifikanti dwar l-azzjoni 
meħuda fir-rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku illegali 
hija essenzjali biex tissaħħaħ ir-
responsabbiltà lejn l-utenti u biex tissaħħaħ 
il-fiduċja taċ-ċittadini fil-fornituri tas-
servizzi ta' hosting u fl-awtoritajiet 
kompetenti fl-Unjoni. Il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting għandhom jippubblikaw 
rapporti annwali ta' trasparenza li jkun 
fihom informazzjoni dettaljata u sinifikanti 
dwar l-azzjoni meħuda fir-rigward tal-
individwazzjoni, l-identifikazzjoni u t-
tneħħija ta' kontenut terroristiku illegali u 
r-restrizzjonijiet potenzjali tal-kontenut 
legali. Bl-istess mod, jenħtieġ li l-
awtoritajiet kompetenti jippubblikaw 
rapporti annwali ta' trasparenza li jkun 
fihom informazzjoni dettaljata u 
sinifikanti dwar l-għadd ta' ordnijiet 
legali maħruġa, l-għadd ta' tneħħijiet, l-
għadd ta' kontenut terroristiku illegali 
identifikat li jwassal għall-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi u l-
għadd ta' restrizzjonijiet fuq il-kontenut 
legali.

Or. en

Emenda 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex 
tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq 
Uniku Diġitali. Il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting għandhom jippubblikaw rapporti 
annwali ta' trasparenza li jkun fihom 
informazzjoni sinifikanti dwar l-azzjoni 
meħuda fir-rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex 
tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq 
Uniku Diġitali. Il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting għandhom jippubblikaw rapporti 
annwali ta' trasparenza li jkun fihom 
informazzjoni sinifikanti dwar l-azzjoni 
meħuda fir-rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku, u jippromwovu l-iskambju tal-
aħjar prassi sabiex jindirizzaw b'mod 
effiċjenti l-kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex 
tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq 
Uniku Diġitali. Il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting għandhom jippubblikaw rapporti 
annwali ta' trasparenza li jkun fihom 
informazzjoni sinifikanti dwar l-azzjoni 
meħuda fir-rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom. Il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jippubblikaw rapporti annwali ta' 
trasparenza li jkun fihom informazzjoni 
sinifikanti dwar l-azzjoni meħuda fir-
rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

Or. en
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Emenda 188
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex 
tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq 
Uniku Diġitali. Il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting għandhom jippubblikaw rapporti 
annwali ta' trasparenza li jkun fihom 
informazzjoni sinifikanti dwar l-azzjoni 
meħuda fir-rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex 
tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq 
Uniku Diġitali. Il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting esposti għal kontenut terroristiku 
għandhom jippubblikaw rapporti annwali 
ta' trasparenza li jkun fihom informazzjoni 
sinifikanti dwar l-azzjoni meħuda fir-
rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

Or. en

Emenda 189
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku hija 
essenzjali biex tissaħħaħ ir-responsabbiltà 
tagħhom lejn l-utenti tagħhom u biex 
tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fis-Suq 
Uniku Diġitali. Il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting għandhom jippubblikaw rapporti 
annwali ta' trasparenza li jkun fihom 
informazzjoni sinifikanti dwar l-azzjoni 
meħuda fir-rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku.

(24) It-trasparenza tal-politiki tal-
fornituri ta' servizzi ta' akkoljenza fir-
rigward ta' kontenut terroristiku illegali 
hija essenzjali biex tissaħħaħ ir-
responsabbiltà tagħhom lejn l-utenti 
tagħhom u biex tissaħħaħ il-fiduċja taċ-
ċittadini fis-Suq Uniku Diġitali. Il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jippubblikaw rapporti annwali ta' 
trasparenza li jkun fihom informazzjoni 
sinifikanti dwar l-azzjoni meħuda fir-
rigward tal-individwazzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
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terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 190
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Fornituri tal-kontenut li l-
kontenut tagħhom ikun tneħħa wara 
ordni ta' tneħħija jenħtieġ li jkollhom 
dritt għal rimedju effettiv f'konformità 
mal-Artikolu 19 tat-TUE u mal-
Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 191
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut. Ir-
rekwiżit għall-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn 
ikun tneħħa bi żball ma jaffettwax il-
possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut. Ir-
rekwiżit għall-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn 
ikun tneħħa bi żball ma jaffettwax il-
possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
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hosting jinfurzaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom stess għal 
raġunijiet oħra.

hosting jinfurzaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom stess għal 
raġunijiet oħra. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jiggarantixxu wkoll li l-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting u l-fornituri ta' 
kontenut jistgħu jeżerċitaw b'mod effettiv 
id-dritt tagħhom għal rimedju ġudizzjarju. 
Barra minn hekk, il-fornituri ta' kontenut 
li l-kontenut tagħhom ikun tneħħa wara 
ordni ta' tneħħija, jenħtieġ li jkollhom id-
dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv 
b'konformità mal-Artikolu 19 tat-TUE u 
mal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
Jenħtieġ li fil-livell nazzjonali jiġu 
stabbiliti mekkaniżmi ta' appell effettivi 
sabiex jiġi żgurat li kwalunkwe parti 
soġġetta għal ordni ta' tneħħija maħruġ 
minn awtorità ġudizzjarja kompetenti 
jenħtieġ li jkollha d-dritt li tappella 
quddiem korp ġudizzjarju. Il-proċedura 
ta' appell hija mingħajr preġudizzju għad-
diviżjoni tal-kompetenzi fi ħdan is-sistemi 
ġudizzjarji nazzjonali.

Or. en

Emenda 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut. Ir-
rekwiżit għall-fornitur ta' servizzi ta' 

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut.
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hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn 
ikun tneħħa bi żball ma jaffettwax il-
possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jinfurzaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom stess għal 
raġunijiet oħra.

Or. en

Emenda 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut. Ir-
rekwiżit għall-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn 
ikun tneħħa bi żball ma jaffettwax il-
possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jinfurzaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom stess għal 
raġunijiet oħra.

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut. Ir-
rekwiżit għall-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn 
ikun tneħħa bi żball ma jaffettwax il-
possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jinfurzaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom stess għal 
raġunijiet oħra. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jkollhom aċċess għal 
mekkaniżmu ta' appell u rimedju effettiv 
għal korp ġudizzjarju fi ħdan l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 194
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u ta' 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut. Ir-
rekwiżit għall-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn 
ikun tneħħa bi żball ma jaffettwax il-
possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jinfurzaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom stess għal 
raġunijiet oħra.

(25) Il-proċeduri għall-ilmenti 
jikkostitwixxu salvagwardja neċessarja 
kontra t-tneħħija żbaljata ta' kontenut 
protett skont il-libertà ta' espressjoni u l-
libertà li wieħed jirċievi u jagħti 
informazzjoni. Għaldaqstant, il-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi tal-ilmenti li 
jkunu faċli għall-utent u jiżguraw li l-
ilmenti jiġu ttrattati malajr u bi trasparenza 
sħiħa għall-fornitur tal-kontenut. Ir-
rekwiżit għall-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting li jerġa' jdaħħal il-kontenut fejn 
ikun tneħħa bi żball ma jaffettwax il-
possibbiltà li l-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jinfurzaw it-termini u l-
kundizzjonijiet tagħhom stess.

Or. en

Emenda 195
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. 
Madankollu, dan mhux neċessarjament 

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. Fejn l-
awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li għal 
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jirrikjedi notifika lill-fornitur tal-
kontenut. Skont iċ-ċirkostanzi, il-fornituri 
ta' servizz ta' hosting jistgħu 
jissostitwixxu kontenut meqjus bħala 
kontenut terroristiku, b'messaġġ li tneħħa 
jew ġie diżattivat skont dan ir-
Regolament. Għandha tingħata, fuq talba, 
aktar informazzjoni dwar ir-raġunijiet kif 
ukoll il-possibilitajiet għall-fornitur tal-
kontenut biex jikkontesta d-deċiżjoni. Fejn 
l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li għal 
raġunijiet ta' sigurtà pubblika inkluż fil-
kuntest ta' investigazzjoni, jitqies li ma 
jkunx xieraq li jiġi nnotifikat direttament 
il-fornitur tal-kontenut bit-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-kontenut, huma 
għandhom jinfurmaw lill-fornitur tas-
servizz ta' hosting.

raġunijiet ta' sigurtà pubblika inkluż fil-
kuntest ta' investigazzjoni, jitqies 
kontroproduttiv li jiġi nnotifikat 
direttament il-fornitur tal-kontenut bit-
tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-
kontenut, huma għandhom jinfurmaw lill-
fornitur tas-servizz ta' hosting.

Or. en

Emenda 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. 
Madankollu, dan mhux neċessarjament 
jirrikjedi notifika lill-fornitur tal-
kontenut. Skont iċ-ċirkostanzi, il-fornituri 
ta' servizz ta' hosting jistgħu jissostitwixxu 
kontenut meqjus bħala kontenut 

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. Skont 
iċ-ċirkostanzi, il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jistgħu jissostitwixxu kontenut 
meqjus bħala kontenut terroristiku, 
b'messaġġ li tneħħa jew ġie diżattivat skont 
dan ir-Regolament. Għandha dejjem 
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terroristiku, b'messaġġ li tneħħa jew ġie 
diżattivat skont dan ir-Regolament. 
Għandha tingħata, fuq talba, aktar 
informazzjoni dwar ir-raġunijiet kif ukoll 
il-possibilitajiet għall-fornitur tal-kontenut 
biex jikkontesta d-deċiżjoni. Fejn l-
awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li għal 
raġunijiet ta' sigurtà pubblika inkluż fil-
kuntest ta' investigazzjoni, jitqies li ma 
jkunx xieraq li jiġi nnotifikat direttament 
il-fornitur tal-kontenut bit-tneħħija jew 
id-diżattivazzjoni tal-kontenut, huma 
għandhom jinfurmaw lill-fornitur tas-
servizz ta' hosting.

tingħata aktar informazzjoni dwar ir-
raġunijiet kif ukoll il-possibilitajiet għall-
fornitur tal-kontenut biex jikkontesta d-
deċiżjoni mingħajr il-bżonn li ssir talba.

Or. en

Emenda 197
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. 
Madankollu, dan mhux neċessarjament 
jirrikjedi notifika lill-fornitur tal-kontenut. 
Skont iċ-ċirkostanzi, il-fornituri ta' servizz 
ta' hosting jistgħu jissostitwixxu kontenut 
meqjus bħala kontenut terroristiku, 
b'messaġġ li tneħħa jew ġie diżattivat skont 
dan ir-Regolament. Għandha tingħata, fuq 
talba, aktar informazzjoni dwar ir-
raġunijiet kif ukoll il-possibilitajiet għall-

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa. Għal 
dak il-għan, il-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jenħtieġ li jqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-fornitur tal-kontenut 
informazzjoni sinifikanti li tippermetti lill-
fornitur tal-kontenut li jikkontesta d-
deċiżjoni. Normalment dan jirrikjedi 
notifika ċara lill-fornitur tal-kontenut. 
F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-fornituri ta' 
servizz ta' hosting jistgħu jissostitwixxu 
kontenut meqjus bħala kontenut 
terroristiku illegali, l-ewwel b'messaġġ li l-
kontenut tneħħa skont dan ir-Regolament. 
Għandha tingħata aktar informazzjoni, 
man-notifika, dwar ir-raġunijiet għat-
tneħħija, kif ukoll kopja tal-ordni ta' 
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fornitur tal-kontenut biex jikkontesta d-
deċiżjoni. Fejn l-awtoritajiet kompetenti 
jiddeċiedu li għal raġunijiet ta' sigurtà 
pubblika inkluż fil-kuntest ta' 
investigazzjoni, jitqies li ma jkunx xieraq li 
jiġi nnotifikat direttament il-fornitur tal-
kontenut bit-tneħħija jew id-diżattivazzjoni 
tal-kontenut, huma għandhom jinfurmaw 
lill-fornitur tas-servizz ta' hosting.

tneħħija u tagħrif dwar il-possibilitajiet 
għall-fornitur tal-kontenut biex jikkontesta 
d-deċiżjoni quddiem qorti. Fejn l-
awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li għal 
raġunijiet ta' sigurtà pubblika inkluż fil-
kuntest ta' investigazzjoni, meta jkun 
proporzjonat u neċessarju li dan isir, 
jitqies li ma jkunx xieraq li jiġi nnotifikat 
direttament il-fornitur tal-kontenut bit-
tneħħija jew id-diżattivazzjoni tal-
kontenut, huma għandhom jinfurmaw lill-
fornitur tas-servizz ta' hosting.

Or. en

Emenda 198
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. 
Madankollu, dan mhux neċessarjament 
jirrikjedi notifika lill-fornitur tal-kontenut. 
Skont iċ-ċirkostanzi, il-fornituri ta' servizz 
ta' hosting jistgħu jissostitwixxu kontenut 
meqjus bħala kontenut terroristiku, 
b'messaġġ li tneħħa jew ġie diżattivat skont 
dan ir-Regolament. Għandha tingħata, fuq 
talba, aktar informazzjoni dwar ir-
raġunijiet kif ukoll il-possibilitajiet għall-
fornitur tal-kontenut biex jikkontesta d-
deċiżjoni. Fejn l-awtoritajiet kompetenti 

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. 
Madankollu, dan mhux neċessarjament 
jirrikjedi notifika lill-fornitur tal-kontenut. 
Skont iċ-ċirkostanzi, il-fornituri ta' servizz 
ta' hosting jistgħu jissostitwixxu kontenut 
meqjus bħala kontenut terroristiku, 
b'messaġġ li tneħħa jew ġie diżattivat skont 
dan ir-Regolament. Għandha tingħata, fuq 
talba, aktar informazzjoni dwar ir-
raġunijiet għat-tneħħija, kif ukoll kopja 
tal-ordni ta' tneħħija u tagħrif dwar il-
possibilitajiet għall-fornitur tal-kontenut 
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jiddeċiedu li għal raġunijiet ta' sigurtà 
pubblika inkluż fil-kuntest ta' 
investigazzjoni, jitqies li ma jkunx xieraq li 
jiġi nnotifikat direttament il-fornitur tal-
kontenut bit-tneħħija jew id-diżattivazzjoni 
tal-kontenut, huma għandhom jinfurmaw 
lill-fornitur tas-servizz ta' hosting.

biex jikkontesta d-deċiżjoni. Fejn l-
awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li għal 
raġunijiet ta' sigurtà pubblika inkluż fil-
kuntest ta' investigazzjoni, jitqies li ma 
jkunx xieraq li jiġi nnotifikat direttament 
il-fornitur tal-kontenut bit-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-kontenut, huma 
għandhom jinfurmaw lill-fornitur tas-
servizz ta' hosting.

Or. en

Emenda 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. 
Madankollu, dan mhux neċessarjament 
jirrikjedi notifika lill-fornitur tal-
kontenut. Skont iċ-ċirkostanzi, il-fornituri 
ta' servizz ta' hosting jistgħu jissostitwixxu 
kontenut meqjus bħala kontenut 
terroristiku, b'messaġġ li tneħħa jew ġie 
diżattivat skont dan ir-Regolament. 
Għandha tingħata, fuq talba, aktar 
informazzjoni dwar ir-raġunijiet kif ukoll 
il-possibilitajiet għall-fornitur tal-kontenut 
biex jikkontesta d-deċiżjoni. Fejn l-
awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu li għal 
raġunijiet ta' sigurtà pubblika inkluż fil-
kuntest ta' investigazzjoni, jitqies li ma 

(26) Il-protezzjoni legali effettiva skont 
l-Artikolu 19 tat-TUE u l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea tirrikjedi li l-persuni jkunu 
jistgħu jaċċertaw ir-raġunijiet li fuqhom il-
kontenut imtella' minnhom tneħħa jew l-
aċċess għalih ġie diżattivat. Għal dak il-
għan, il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
jenħtieġ li jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
fornitur tal-kontenut informazzjoni 
sinifikanti li tippermetti lill-fornitur tal-
kontenut li jikkontesta d-deċiżjoni. Skont 
iċ-ċirkostanzi, il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jistgħu jissostitwixxu kontenut 
meqjus bħala kontenut terroristiku, 
b'messaġġ li tneħħa jew ġie diżattivat skont 
dan ir-Regolament. Għandha tingħata, fuq 
talba, aktar informazzjoni dwar ir-
raġunijiet kif ukoll il-possibilitajiet għall-
fornitur tal-kontenut biex jikkontesta d-
deċiżjoni. Fejn l-awtoritajiet kompetenti 
jiddeċiedu li għal raġunijiet ta' sigurtà 
pubblika inkluż fil-kuntest ta' 
investigazzjoni, jitqies li ma jkunx xieraq li 
jiġi nnotifikat direttament il-fornitur tal-
kontenut bit-tneħħija jew id-diżattivazzjoni 
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jkunx xieraq li jiġi nnotifikat direttament 
il-fornitur tal-kontenut bit-tneħħija jew id-
diżattivazzjoni tal-kontenut, huma 
għandhom jinfurmaw lill-fornitur tas-
servizz ta' hosting.

tal-kontenut, huma għandhom jinfurmaw 
lill-fornitur tas-servizz ta' hosting.

Or. en

Emenda 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija jew jibagħtu 
riferimenti lil fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, il-
Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 
eżistenti.

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol qabel ma joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija jew meta jibagħtu 
riferimenti lil fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Meta tieħu deċiżjoni dwar il-ħruġ 
ta' ordni ta' tneħħija, l-awtorità 
kompetenti jenħtieġ li tagħti 
kunsiderazzjoni debita lil kwalunkwe 
notifika ta' interferenza b'interessi 
investigattivi (''koordinament''). Fejn 
awtorità kompetenti tiġi infurmata dwar 
ordni ta' tneħħija eżistenti maħruġ mill-
awtorità kompetenti ta' Stat Membru 
ieħor, din jenħtieġ li żżomm lura milli 
toħroġ ordni doppju. Fl-implimentazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 
il-Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 
eżistenti.

Or. en

Emenda 201
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija jew jibagħtu 
riferimenti lil fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, il-
Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 
eżistenti.

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija lil fornituri ta' servizzi 
ta' hosting.

Or. en

Emenda 202
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija jew jibagħtu 
riferimenti lil fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, il-
Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 
eżistenti.

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija lil fornituri ta' servizzi 
ta' hosting.

Or. en
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Emenda 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija jew jibagħtu 
riferimenti lil fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, il-
Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 
eżistenti.

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol qabel ma joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija jew jibagħtu 
riferimenti lil fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, il-
Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 
eżistenti.

Or. en

Emenda 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija jew jibagħtu 
riferimenti lil fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, il-
Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 

(27) Sabiex jiġu evitati d-
duplikazzjonijiet u l-interferenzi potenzjali 
fl-investigazzjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw, 
jikkoordinaw u jikkooperaw ma' xulxin u 
fejn xieraq mal-Europol meta joħorġu 
ordnijiet ta' tneħħija lil fornituri ta' servizzi 
ta' hosting. Fl-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, il-
Europol jista' jipprovdi appoġġ skont il-
mandat attwali tiegħu u l-qafas legali 
eżistenti.
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eżistenti.

Or. en

Emenda 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u koerenti 
biżżejjed tal-miżuri proattivi, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw ma' xulxin fir-rigward tad-
diskussjonijiet li għandhom mal-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting dwar l-
identifikazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni ta' miżuri proattivi speċifiċi. 
Bl-istess mod, kooperazzjoni bħal din hija 
meħtieġa wkoll b'rabta mal-adozzjoni ta' 
regoli dwar il-penali, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' penali.

(28) L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw ma' 
xulxin bl-għan li joħorġu ordni ta' 
tneħħija fil-ġurisdizzjoni rispettiva 
tagħhom. Kooperazzjoni bħal din hija 
meħtieġa wkoll b'rabta mal-adozzjoni ta' 
regoli dwar il-penali, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' penali.

Or. en

Emenda 206
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u koerenti 
biżżejjed tal-miżuri proattivi, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw ma' xulxin fir-rigward tad-
diskussjonijiet li għandhom mal-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting dwar l-
identifikazzjoni, l-implimentazzjoni u l-

(28) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u koerenti 
biżżejjed tal-adozzjoni ta' regoli dwar il-
penali, kif ukoll l-implimentazzjoni u l-
infurzar tal-penali, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw ma' xulxin fir-rigward tad-
diskussjonijiet li għandhom mal-fornituri 
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valutazzjoni ta' miżuri proattivi speċifiċi. 
Bl-istess mod, kooperazzjoni bħal din hija 
meħtieġa wkoll b'rabta mal-adozzjoni ta' 
regoli dwar il-penali, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' penali.

tas-servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 207
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u koerenti 
biżżejjed tal-miżuri proattivi, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw ma' xulxin fir-rigward tad-
diskussjonijiet li għandhom mal-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting dwar l-
identifikazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni ta' miżuri proattivi speċifiċi. 
Bl-istess mod, kooperazzjoni bħal din hija 
meħtieġa wkoll b'rabta mal-adozzjoni ta' 
regoli dwar il-penali, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' penali.

(28) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u koerenti 
biżżejjed tal-miżuri mill-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw ma' xulxin fir-rigward tad-
diskussjonijiet li għandhom mal-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting dwar l-ordnijiet ta' 
tneħħija u l-identifikazzjoni, l-
implimentazzjoni u l-valutazzjoni ta' 
miżuri addizzjonali speċifiċi. 
Kooperazzjoni bħal din hija meħtieġa 
wkoll b'rabta mal-adozzjoni ta' regoli dwar 
il-penali, kif ukoll l-implimentazzjoni u l-
infurzar ta' penali.

Or. en

Emenda 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex tiġi żgurata l- (28) Sabiex tiġi żgurata l-
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implimentazzjoni effettiva u koerenti 
biżżejjed tal-miżuri proattivi, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw ma' xulxin fir-rigward tad-
diskussjonijiet li għandhom mal-fornituri 
tas-servizzi ta' hosting dwar l-
identifikazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni ta' miżuri proattivi speċifiċi. 
Bl-istess mod, kooperazzjoni bħal din hija 
meħtieġa wkoll b'rabta mal-adozzjoni ta' 
regoli dwar il-penali, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' penali.

implimentazzjoni effettiva u koerenti 
biżżejjed tal-miżuri proattivi, l-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw u jikkooperaw ma' xulxin 
fir-rigward tad-diskussjonijiet li għandhom 
mal-fornituri tas-servizzi ta' hosting dwar l-
identifikazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni ta' miżuri proattivi speċifiċi. 
Bl-istess mod, kooperazzjoni bħal din hija 
meħtieġa wkoll b'rabta mal-adozzjoni ta' 
regoli dwar il-penali, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta' penali.

Or. en

Emenda 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Huwa essenzjali li l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli 
għall-impożizzjoni ta' penali tkun 
infurmata b'mod sħiħ dwar il-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti u 
skambji sussegwenti bejn il-fornitur tas-
servizzi ta' hosting u l-awtorità kompetenti 
rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw mezzi ta' 
komunikazzjoni u mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

(29) Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw mezzi ta' 
komunikazzjoni u mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

Or. en

Emenda 210
Michał Boni

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Huwa essenzjali li l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli 
għall-impożizzjoni ta' penali tkun 
infurmata b'mod sħiħ dwar il-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti u 
skambji sussegwenti bejn il-fornitur tas-
servizzi ta' hosting u l-awtorità kompetenti 
rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw mezzi ta' 
komunikazzjoni u mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

(29) Huwa essenzjali li l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli 
għall-impożizzjoni ta' penali tkun 
infurmata b'mod sħiħ dwar il-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti u 
skambji sussegwenti bejn il-fornitur tas-
servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti fi Stati Membri 
oħrajn. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw mezzi ta' 
komunikazzjoni u mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

Or. en

Emenda 211
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Huwa essenzjali li l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli 
għall-impożizzjoni ta' penali tkun 
infurmata b'mod sħiħ dwar il-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti u 
skambji sussegwenti bejn il-fornitur tas-
servizzi ta' hosting u l-awtorità kompetenti 
rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw mezzi ta' 
komunikazzjoni u mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

(29) Huwa essenzjali li l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli 
għall-impożizzjoni ta' penali tkun 
infurmata b'mod sħiħ dwar il-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u skambji sussegwenti 
bejn il-fornitur tas-servizzi ta' hosting u l-
awtorità kompetenti rilevanti. Għal dak il-
għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
mezzi ta' komunikazzjoni u mekkaniżmi 
xierqa u siguri li jippermettu l-
kondiviżjoni ta' informazzjoni rilevanti fi 
żmien xieraq.

Or. en

Emenda 212
Eva Joly
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Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Huwa essenzjali li l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli 
għall-impożizzjoni ta' penali tkun 
infurmata b'mod sħiħ dwar il-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u ta' riferimenti u 
skambji sussegwenti bejn il-fornitur tas-
servizzi ta' hosting u l-awtorità kompetenti 
rilevanti. Għal dak il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw mezzi ta' 
komunikazzjoni u mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

(29) Huwa essenzjali li l-awtorità 
kompetenti fl-Istat Membru responsabbli 
għall-impożizzjoni ta' penali tkun 
infurmata b'mod sħiħ dwar il-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u skambji sussegwenti 
bejn il-fornitur tas-servizzi ta' hosting u l-
awtorità kompetenti rilevanti. Għal dak il-
għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
mezzi ta' komunikazzjoni u mekkaniżmi 
xierqa li jippermettu l-kondiviżjoni ta' 
informazzjoni rilevanti fi żmien xieraq.

Or. en

Emenda 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji 
rapidi bejn l-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll mal-fornituri tas-servizzi ta' hosting, 
u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
isforzi, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
mill-għodod żviluppati mill-Europol, bħall-
applikazzjoni attwali tal-Ġestjoni tar-
Riferiment tal-Internet (IRMa) jew l-
għodod li jiġu minflokha.

(30) Sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji 
rapidi bejn l-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll mal-fornituri tas-servizzi ta' hosting, 
u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
isforzi, l-Istati Membri huma mħeġġa 
jagħmlu użu mill-għodod żviluppati mill-
Europol, bħall-applikazzjoni attwali tal-
Ġestjoni tar-Riferiment tal-Internet (IRMa) 
jew l-għodod li jiġu minflokha. L-Europol 
jenħtieġ li jingħata r-riżorsi finanzjarji u 
umani meħtieġa sabiex jiżviluppa dawn l-
għodod biex jappoġġa lill-Istati Membri 
fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, u sabiex itejjibhom bl-għan 
li titjieb l-istandardizzazzjoni tar-
riferimenti u tissaħħaħ il-koordinazzjoni 
tal-ordnijiet ta' tneħħija fil-livell tal-UE 
filwaqt li jkompli jagħti appoġġ u pariri 
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mill-esperti kemm lill-Istati Membri kif 
ukoll lill-fornituri ta' servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 214
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji 
rapidi bejn l-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll mal-fornituri tas-servizzi ta' hosting, 
u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
isforzi, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
mill-għodod żviluppati mill-Europol, 
bħall-applikazzjoni attwali tal-Ġestjoni 
tar-Riferiment tal-Internet (IRMa) jew l-
għodod li jiġu minflokha.

(30) Sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji 
rapidi bejn l-awtoritajiet kompetenti kif 
ukoll mal-fornituri tas-servizzi ta' hosting, 
u sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
isforzi, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
mill-għodod żviluppati mill-Europol jew 
mill-Eurojust.

Or. en

Emenda 215
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Minħabba l-konsegwenzi serji 
partikolari ta' ċertu kontenut terroristiku, il-
fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom 
jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet fl-Istat 
Membru kkonċernat jew lill-awtoritajiet 
kompetenti fejn ikunu stabbiliti jew fejn 
ikollhom rappreżentant legali, dwar l-
eżistenza ta' kwalunkwe evidenza ta' reati 
terroristiċi li jsiru jafu bihom. Sabiex tiġi 
żgurata l-proporzjonalità, dan l-obbligu 
huwa limitat għal reati terroristiċi kif 

(31) Minħabba l-konsegwenzi serji 
partikolari ta' ċertu kontenut terroristiku, il-
fornituri ta' servizzi ta' hosting għandhom 
jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet fl-Istat 
Membru kkonċernat jew lill-awtoritajiet 
kompetenti fejn ikunu stabbiliti jew fejn 
ikollhom rappreżentant legali, dwar l-
eżistenza ta' kwalunkwe evidenza ta' reati 
terroristiċi li jsiru jafu bihom. Sabiex tiġi 
żgurata l-proporzjonalità, dan l-obbligu 
huwa limitat għal reati terroristiċi kif 
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definit fl-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva 2017/541/UE. L-obbligu ta' 
informazzjoni ma jimplikax l-obbligu fuq 
il-fornituri ta' servizzi ta' hosting li jfittxu 
b'mod attiv xi evidenza ta' dan it-tip. L-
Istat Membru kkonċernat huwa l-Istat 
Membru li għandu ġurisdizzjoni fuq l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati 
terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 abbażi tan-nazzjonalità tat-
trasgressur jew tal-vittma potenzjali tar-
reat jew il-post fil-mira tal-att terroristiku. 
F'każ ta' dubju, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting jistgħu jittrażmettu l-
informazzjoni lill-Europol li jenħtieġ li 
għandha ssegwi skont il-mandat tagħha, 
inkluż li tgħaddi l-informazzjoni lill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

definit fl-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva 2017/541/UE. L-obbligu ta' 
informazzjoni ma jimplikax l-obbligu fuq 
il-fornituri ta' servizzi ta' hosting li jfittxu 
b'mod attiv xi evidenza ta' dan it-tip. L-
Istat Membru kkonċernat huwa l-Istat 
Membru li għandu ġurisdizzjoni fuq l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tar-reati 
terroristiċi skont id-Direttiva (UE) 
2017/541 abbażi tan-nazzjonalità tat-
trasgressur jew tal-vittma potenzjali tar-
reat jew il-post fil-mira tal-att terroristiku.

Or. en

Emenda 216
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw 
informazzjoni bħal din biex jieħdu miżuri 
investigattivi disponibbli skont il-liġi tal-
Istati Membri jew tal-Unjoni skont ir-
Regolament dwar l-Ordnijiet Ewropej 
dwar il-Produzzjoni u l-Preservazzjoni ta' 
evidenza elettronika f'materi kriminali14.

imħassar

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Emenda 217
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw 
informazzjoni bħal din biex jieħdu miżuri 
investigattivi disponibbli skont il-liġi tal-
Istati Membri jew tal-Unjoni skont ir-
Regolament dwar l-Ordnijiet Ewropej 
dwar il-Produzzjoni u l-Preservazzjoni ta' 
evidenza elettronika f'materi kriminali14.

imħassar

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Emenda 218
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw 
informazzjoni bħal din biex jieħdu miżuri 
investigattivi disponibbli skont il-liġi tal-
Istati Membri jew tal-Unjoni skont ir-
Regolament dwar l-Ordnijiet Ewropej 
dwar il-Produzzjoni u l-Preservazzjoni ta' 
evidenza elettronika f'materi kriminali14.

(32) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jitħallew jużaw 
informazzjoni bħal din biex jieħdu miżuri 
investigattivi disponibbli skont il-liġi tal-
Istati Membri jew tal-Unjoni.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa issa ma hemm ebda ftehim dwar il-proposta tal-evidenza elettronika.
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Emenda 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Iż-żewġ fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut terroristiku 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi 
żmien siegħa minn meta tasal l-ordni ta' 
tneħħija, il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li l-punt ta' kuntatt 
ikun aċċessibbli 24/7. L-informazzjoni fuq 
il-punt ta' kuntatt għandha tinkludi 
informazzjoni dwar il-lingwa li biha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting u l-
awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting huma mħeġġa 
jippermettu l-komunikazzjoni f'waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma 
disponibbli t-termini u l-kundizzjonijiet 
tagħhom.

(33) Kemm il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting kif ukoll l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut terroristiku 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi 
żmien siegħa minn meta tasal l-ordni ta' 
tneħħija, il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
esposti għal kontenut terroristiku 
għandhom jiżguraw li l-punt ta' kuntatt 
ikun aċċessibbli 24/7. L-informazzjoni fuq 
il-punt ta' kuntatt għandha tinkludi 
informazzjoni dwar il-lingwa li biha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting u l-
awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting huma mħeġġa 
jippermettu l-komunikazzjoni f'waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma 
disponibbli t-termini u l-kundizzjonijiet 
tagħhom. Il-fornituri ta' servizzi ta' 
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hosting jenħtieġ li jistabbilixxu dan il-
punt ta' kuntatt malli jsiru jafu b'tali 
kontenut, kemm jista' jkun minnufih 
wara li jkunu rċevew l-ewwel ordni ta' 
tneħħija.

Or. en

Emenda 220
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Iż-żewġ fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut 
terroristiku jew li l-aċċess għalih ikun 
diżattivat fi żmien siegħa minn meta tasal 
l-ordni ta' tneħħija, il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting għandhom jiżguraw li 
l-punt ta' kuntatt ikun aċċessibbli 24/7. L-
informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
lingwa li biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' 
kuntatt. Sabiex tiġi ffaċilitata l-

(33) Kemm il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting kif ukoll l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija. B'kuntrast mar-rappreżentant 
legali, il-punt ta' kuntatt iservi għal 
skopijiet operattivi. Il-punt ta' kuntatt tal-
fornitur tas-servizzi ta' hosting għandu 
jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. L-
informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
lingwa li biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' 
kuntatt. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
komunikazzjoni bejn il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet 
kompetenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting huma mħeġġa jippermettu l-
komunikazzjoni f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma disponibbli 
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komunikazzjoni bejn il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet 
kompetenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting huma mħeġġa jippermettu l-
komunikazzjoni f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma disponibbli 
t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom.

t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 221
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Iż-żewġ fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut 
terroristiku jew li l-aċċess għalih ikun 
diżattivat fi żmien siegħa minn meta tasal 
l-ordni ta' tneħħija, il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting għandhom jiżguraw li 
l-punt ta' kuntatt ikun aċċessibbli 24/7. L-
informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-

(33) Kemm il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting kif ukoll l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija. B'kuntrast mar-rappreżentant 
legali, il-punt ta' kuntatt iservi għal 
skopijiet operattivi. Il-punt ta' kuntatt tal-
fornitur tas-servizzi ta' hosting għandu 
jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. L-
informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
lingwa li biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' 
kuntatt. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
komunikazzjoni bejn il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet 
kompetenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting huma mħeġġa jippermettu l-
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lingwa li biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' 
kuntatt. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
komunikazzjoni bejn il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet 
kompetenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting huma mħeġġa jippermettu l-
komunikazzjoni f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma disponibbli 
t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom.

komunikazzjoni f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma disponibbli 
t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 222
Michał Boni

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Iż-żewġ fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut terroristiku 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi 
żmien siegħa minn meta tasal l-ordni ta' 
tneħħija, il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li l-punt ta' kuntatt 
ikun aċċessibbli 24/7. L-informazzjoni fuq 

(33) Kemm il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting kif ukoll l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut terroristiku 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat 
minnufih minn meta tasal l-ordni ta' 
tneħħija, il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 
għandhom jiżguraw li l-punt ta' kuntatt 
ikun aċċessibbli 24/7. L-informazzjoni fuq 
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il-punt ta' kuntatt għandha tinkludi 
informazzjoni dwar il-lingwa li biha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting u l-
awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting huma mħeġġa 
jippermettu l-komunikazzjoni f'waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma 
disponibbli t-termini u l-kundizzjonijiet 
tagħhom.

il-punt ta' kuntatt għandha tinkludi 
informazzjoni dwar il-lingwa li biha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting u l-
awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting huma mħeġġa 
jippermettu l-komunikazzjoni f'waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma 
disponibbli t-termini u l-kundizzjonijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Iż-żewġ fornituri ta' servizzi ta' 
hosting u l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija u ta' riferimenti. B'kuntrast 
mar-rappreżentant legali, il-punt ta' kuntatt 
iservi għal skopijiet operattivi. Il-punt ta' 
kuntatt tal-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
għandu jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut terroristiku 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat fi 
żmien siegħa minn meta tasal l-ordni ta' 
tneħħija, il-fornituri tas-servizzi ta' hosting 

(33) Kemm il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting kif ukoll l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu punti ta' kuntatt biex 
jiffaċilitaw it-trattament rapidu ta' ordnijiet 
ta' tneħħija. B'kuntrast mar-rappreżentant 
legali, il-punt ta' kuntatt iservi għal 
skopijiet operattivi. Il-punt ta' kuntatt tal-
fornitur tas-servizzi ta' hosting għandu 
jikkonsisti minn kwalunkwe mezz 
iddedikat li jippermetti s-sottomissjoni 
elettronika ta' ordnijiet ta' tneħħija u ta' 
riferiment u ta' mezzi tekniċi u personali li 
jippermettu l-ipproċessar rapidu tagħhom. 
Il-punt ta' kuntatt għall-fornitur tas-servizzi 
ta' hosting ma għandux għalfejn ikun 
jinstab fl-Unjoni u l-fornitur tas-servizz ta' 
hosting huwa liberu biex jinnomina punt ta' 
kuntatt eżistenti, dment li dan il-punt ta' 
kuntatt ikun jista' jissodisfa l-funzjonijiet 
previsti f'dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li 
jiġi żgurat li jitneħħa l-kontenut terroristiku 
jew li l-aċċess għalih ikun diżattivat 
mingħajr dewmien żejjed minn meta tasal 
l-ordni ta' tneħħija, il-fornituri tas-servizzi 
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għandhom jiżguraw li l-punt ta' kuntatt 
ikun aċċessibbli 24/7. L-informazzjoni fuq 
il-punt ta' kuntatt għandha tinkludi 
informazzjoni dwar il-lingwa li biha jista' 
jiġi indirizzat il-punt ta' kuntatt. Sabiex tiġi 
ffaċilitata l-komunikazzjoni bejn il-
fornituri tas-servizzi ta' hosting u l-
awtoritajiet kompetenti, il-fornituri ta' 
servizzi ta' hosting huma mħeġġa 
jippermettu l-komunikazzjoni f'waħda mil-
lingwi uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma 
disponibbli t-termini u l-kundizzjonijiet 
tagħhom.

ta' hosting għandhom jiżguraw li l-punt ta' 
kuntatt ikun aċċessibbli 24/7. L-
informazzjoni fuq il-punt ta' kuntatt 
għandha tinkludi informazzjoni dwar il-
lingwa li biha jista' jiġi indirizzat il-punt ta' 
kuntatt. Sabiex tiġi ffaċilitata l-
komunikazzjoni bejn il-fornituri tas-
servizzi ta' hosting u l-awtoritajiet 
kompetenti, il-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting huma mħeġġa jippermettu l-
komunikazzjoni f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni li fiha huma disponibbli 
t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Madankollu, meta Stat Membru ieħor 
joħroġ ordni ta' tneħħija, l-awtoritajiet 
tiegħu jenħtieġ li jkunu jistgħu jinfurzaw 
l-ordnijiet tagħhom billi jieħdu miżuri 
koerċittivi ta' natura mhux punittiva, bħal 
pagamenti ta' penali. Fir-rigward ta' 
fornitur tas-servizzi ta' hosting li ma 
għandu ebda stabbiliment fl-Unjoni u ma 
jaħtarx rappreżentant legali, kwalunkwe 
Stat Membru jenħtieġ li, madankollu, ikun 
jista' joħroġ penali, dment li l-prinċipju ta' 

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Fir-rigward ta' fornitur tas-servizzi ta' 
hosting li ma għandu ebda stabbiliment fl-
Unjoni u ma jaħtarx rappreżentant legali, 
kwalunkwe Stat Membru jenħtieġ li, 
madankollu, ikun jista' joħroġ penali, 
dment li l-prinċipju ta' ne bis in idem jiġi 
rrispettat.
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ne bis in idem jiġi rrispettat.

Or. en

Emenda 225
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Madankollu, meta Stat Membru ieħor 
joħroġ ordni ta' tneħħija, l-awtoritajiet 
tiegħu jenħtieġ li jkunu jistgħu jinfurzaw 
l-ordnijiet tagħhom billi jieħdu miżuri 
koerċittivi ta' natura mhux punittiva, bħal 
pagamenti ta' penali. Fir-rigward ta' 
fornitur tas-servizzi ta' hosting li ma 
għandu ebda stabbiliment fl-Unjoni u ma 
jaħtarx rappreżentant legali, kwalunkwe 
Stat Membru jenħtieġ li, madankollu, ikun 
jista' joħroġ penali, dment li l-prinċipju ta' 
ne bis in idem jiġi rrispettat.

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Fir-rigward ta' fornitur tas-servizzi ta' 
hosting li ma għandu ebda stabbiliment fl-
Unjoni u ma jaħtarx rappreżentant legali, 
kwalunkwe Stat Membru jenħtieġ li, 
madankollu, ikun jista' joħroġ penali, 
dment li l-prinċipju ta' ne bis in idem jiġi 
rrispettat.

Or. en

Emenda 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Madankollu, meta Stat Membru ieħor 
joħroġ ordni ta' tneħħija, l-awtoritajiet 
tiegħu jenħtieġ li jkunu jistgħu jinfurzaw 
l-ordnijiet tagħhom billi jieħdu miżuri 
koerċittivi ta' natura mhux punittiva, bħal 
pagamenti ta' penali. Fir-rigward ta' 
fornitur tas-servizzi ta' hosting li ma 
għandu ebda stabbiliment fl-Unjoni u ma 
jaħtarx rappreżentant legali, kwalunkwe 
Stat Membru jenħtieġ li, madankollu, ikun 
jista' joħroġ penali, dment li l-prinċipju ta' 
ne bis in idem jiġi rrispettat.

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Fir-rigward ta' fornitur tas-servizzi ta' 
hosting li ma għandu ebda stabbiliment fl-
Unjoni u ma jaħtarx rappreżentant legali, 
kwalunkwe Stat Membru jenħtieġ li, 
madankollu, ikun jista' joħroġ penali, 
dment li l-prinċipju ta' ne bis in idem jiġi 
rrispettat.

Or. en

Emenda 227
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 

(34) Fin-nuqqas ta' rekwiżit ġenerali 
għall-fornituri tas-servizzi li jiżguraw 
preżenza fiżika fit-territorju tal-Unjoni, 
hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata ċ-ċarezza taħt 
liema ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru jaqa' l-
fornitur tas-servizzi ta' hosting li joffri s-
servizzi fi ħdan l-Unjoni. Bħala regola 
ġenerali, il-fornitur tas-servizzi ta' hosting 
jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru 
li fih ikollu l-istabbiliment prinċipali tiegħu 
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jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Madankollu, meta Stat Membru ieħor 
joħroġ ordni ta' tneħħija, l-awtoritajiet 
tiegħu jenħtieġ li jkunu jistgħu jinfurzaw 
l-ordnijiet tagħhom billi jieħdu miżuri 
koerċittivi ta' natura mhux punittiva, bħal 
pagamenti ta' penali. Fir-rigward ta' 
fornitur tas-servizzi ta' hosting li ma 
għandu ebda stabbiliment fl-Unjoni u ma 
jaħtarx rappreżentant legali, kwalunkwe 
Stat Membru jenħtieġ li, madankollu, ikun 
jista' joħroġ penali, dment li l-prinċipju ta' 
ne bis in idem jiġi rrispettat.

jew fejn ikun ħatar rappreżentant legali. 
Fir-rigward ta' fornitur tas-servizzi ta' 
hosting li ma għandu ebda stabbiliment fl-
Unjoni u ma jaħtarx rappreżentant legali, 
kwalunkwe Stat Membru jenħtieġ li, 
madankollu, ikun jista' joħroġ penali, 
dment li l-prinċipju ta' ne bis in idem jiġi 
rrispettat.

Or. en

Emenda 228
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Dawk il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting li mhumiex stabbiliti fl-Unjoni 
għandhom jaħtru bil-miktub rappreżentant 
legali sabiex jiżguraw il-konformità u l-
infurzar tal-obbligi skont dan ir-
Regolament.

(35) Dawk il-fornituri tas-servizzi ta' 
hosting li mhumiex stabbiliti fl-Unjoni 
għandhom jaħtru bil-miktub rappreżentant 
legali sabiex jiżguraw il-konformità u l-
infurzar tal-obbligi skont dan ir-
Regolament. Il-fornituri ta' servizz ta' 
hosting jistgħu jużaw rappreżentant legali 
eżistenti, dment li dan ir-rappreżentant 
legali jkun kapaċi li jissodisfa l-
funzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 229
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 37
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti. Ir-rekwiżit li jaħtru 
awtoritajiet kompetenti ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu korpi 
eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 
jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet kompetenti 
għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija, 
riferimenti u għas-superviżjoni ta' miżuri 
proattivi u għall-impożizzjoni ta' penali. 
Huwa f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu kemm-il awtorità jixtiequ 
jaħtru għal dawn il-kompiti.

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti. Ir-rekwiżit li jaħtru 
awtoritajiet kompetenti ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu korpi 
eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 
jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet kompetenti 
għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija, u għas-
superviżjoni ta' miżuri proattivi u għall-
impożizzjoni ta' penali.

Or. en

Emenda 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti. Ir-rekwiżit li 
jaħtru awtoritajiet kompetenti ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu 
korpi eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet 
stabbiliti f'dan ir-Regolament. Dan ir-
Regolament jirrikjedi li jinħatru 
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti u għas-
superviżjoni ta' miżuri proattivi u għall-
impożizzjoni ta' penali. Huwa f'idejn l-
Istati Membri biex jiddeċiedu kemm-il 
awtorità jixtiequ jaħtru għal dawn il-
kompiti.

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
kompetenti. Ir-rekwiżit li jaħtru awtorità 
kompetenti waħda ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' awtorità 
ġdida iżda tista' tkun korp eżistenti 
inkarigat bil-funzjonijiet stabbiliti f'dan ir-
Regolament. Dan ir-Regolament jirrikjedi 
li tinħatar awtorità kompetenti għall-ħruġ 
ta' ordnijiet ta' tneħħija, riferimenti u għas-
superviżjoni ta' miżuri proattivi u għall-
impożizzjoni ta' penali.

Or. en
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Emenda 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti. Ir-rekwiżit li jaħtru 
awtoritajiet kompetenti ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu korpi 
eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 
jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet kompetenti 
għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija, 
riferimenti u għas-superviżjoni ta' miżuri 
proattivi u għall-impożizzjoni ta' penali. 
Huwa f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu kemm-il awtorità jixtiequ jaħtru 
għal dawn il-kompiti.

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti pubbliċi 
indipendenti u imparzjali. Ir-rekwiżit li 
jaħtru awtoritajiet kompetenti ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu korpi 
eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 
jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet kompetenti 
għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija u għas-
superviżjoni ta' miżuri proattivi u għall-
impożizzjoni ta' penali. Huwa f'idejn l-
Istati Membri biex jiddeċiedu kemm-il 
awtorità jixtiequ jaħtru għal dawn il-
kompiti.

Or. en

Emenda 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti. Ir-rekwiżit li 
jaħtru awtoritajiet kompetenti ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu korpi 
eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 
jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet kompetenti 

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
kompetenti f'konformità mal-limiti 
kostituzzjonali tagħhom. Ir-rekwiżit li 
jaħtru awtorità kompetenti waħda ma 
jeħtieġx neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu korpi 
eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 
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għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija, 
riferimenti u għas-superviżjoni ta' miżuri 
proattivi u għall-impożizzjoni ta' penali. 
Huwa f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu kemm-il awtorità jixtiequ 
jaħtru għal dawn il-kompiti.

jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet kompetenti 
għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija, 
riferimenti u għas-superviżjoni ta' miżuri 
proattivi u għall-impożizzjoni ta' penali.

Or. en

Emenda 233
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet kompetenti. Ir-rekwiżit li jaħtru 
awtoritajiet kompetenti ma jeħtieġx 
neċessarjament l-istabbiliment ta' 
awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu korpi 
eżistenti inkarigati bil-funzjonijiet stabbiliti 
f'dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament 
jirrikjedi li jinħatru awtoritajiet kompetenti 
għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' tneħħija, 
riferimenti u għas-superviżjoni ta' miżuri 
proattivi u għall-impożizzjoni ta' penali. 
Huwa f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeċiedu kemm-il awtorità jixtiequ jaħtru 
għal dawn il-kompiti.

(37) Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti. Ir-
rekwiżit li jaħtru awtoritajiet kompetenti 
ma jeħtieġx neċessarjament l-istabbiliment 
ta' awtoritajiet ġodda iżda jistgħu jkunu 
korpi ġudizzjarji eżistenti inkarigati bil-
funzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Dan ir-Regolament jirrikjedi li jinħatru 
awtoritajiet kompetenti għall-ħruġ ta' 
ordnijiet ta' tneħħija u għas-superviżjoni ta' 
miżuri addizzjonali u għall-impożizzjoni 
ta' penali. Huwa f'idejn l-Istati Membri 
biex jiddeċiedu kemm-il awtorità jixtiequ 
jaħtru għal dawn il-kompiti.

Or. en

Emenda 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) L-Istati Membri jenħtieġ li 
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jikkomunikaw l-awtoritajiet kompetenti 
maħtura skont dan ir-Regolament lill-
Kummissjoni, li jenħtieġ li tippubblika 
online kompilazzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti għal kull Stat Membru. Ir-
reġistru online jenħtieġ li jkun aċċessibbli 
faċilment biex jiffaċilita l-verifika rapida 
tal-awtentiċità ta' ordnijiet ta' tneħħija 
mill-fornituri tas-servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom 
jiġu aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' 
servizzi ta' hosting jonqos 
sistematikament milli jneħħi kontenut 
terroristiku jew jiddiżattiva l-aċċess għalih 
fi żmien siegħa mill-wasla ta' ordni ta' 
tneħħija. In-nuqqas ta' konformità 
f'każijiet individwali jista' jiġi ssanzjonat 
filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji ta' ne bis 
in idem tal-proporzjonalità u l-iżgurar li 
dawn is-sanzjonijiet iqisu l-falliment 
sistematiku. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali, ir-regolament għandu jistabbilixxi sa 
liema punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom 
jiġu adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont 
l-Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
In-nuqqas ta' konformità f'każijiet 
individwali jista' jiġi ssanzjonat filwaqt li 
jiġu rispettati l-prinċipji ta' ne bis in idem 
tal-proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.



PE636.150v02-00 42/101 AM\1177908MT.docx

MT

Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 236
Axel Voss

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
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penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. Barra minn 
hekk, l-awtorità kompetenti jenħtieġ li tqis 
jekk il-fornitur ta' servizzi ta' hosting 
huwiex kumpanija li għadha kemm tiftaħ, 
żgħira jew ta' daqs medju u jenħtieġ li 
tiddetermina fuq bażi ta' każ b'każ jekk 
kellux il-kapaċità li jikkonforma b'mod 
adegwat mal-ordni maħruġ. F'każijiet 
iġġustifikati, l-awtorità kompetenti tista' 
tiddeċiedi li tissospendi jew tnaqqas il-
penali kontra l-kumpanija li għadha 
kemm tiftaħ, żgħira jew ta' daqs medju. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
penali ma jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li 
mhuwiex kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, li 
jistgħu jkunu ta' natura amministrattiva 
jew kriminali, inkluż, fejn xieraq, linji 
gwida tal-multi. Penali partikolarment serji 
għandhom jiġu aċċertati fil-każ li l-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting jonqos 
sistematikament milli jneħħi kontenut 
terroristiku jew jiddiżattiva l-aċċess għalih 
fi żmien siegħa mill-wasla ta' ordni ta' 
tneħħija. In-nuqqas ta' konformità f'każijiet 
individwali jista' jiġi ssanzjonat filwaqt li 
jiġu rispettati l-prinċipji ta' ne bis in idem 
tal-proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Meta jiddeterminaw jekk jenħtieġx li 
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punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

tapplika penali, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jikkunsidraw ir-rapporti magħmula mill-
fornituri ta' servizzi ta' hosting meta ma 
setgħux jeżegwixxu ordni ta' tneħħija fil-
ħin. L-Istati Membri jenħtieġ li 
jikkunsidraw il-kapaċità teknika u 
ekonomika tal-fornituri ta' servizzi ta' 
hosting. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali, ir-regolament għandu jistabbilixxi sa 
liema punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
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konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom 
jiġu adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont 
l-Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 239
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jirrifjuta sistematikament li jneħħi 
kontenut terroristiku mingħajr dewmien 
żejjed mill-wasla ta' ordni ta' tneħħija. In-
nuqqas ta' konformità f'każijiet individwali 
jista' jiġi ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati 
l-prinċipji ta' ne bis in idem tal-
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prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom 
jiġu adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont 
l-Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih mingħajr dewmien żejjed 
mill-wasla ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas 
ta' konformità f'każijiet individwali jista' 
jiġi ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
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sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom 
jiġu adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont 
l-Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku illegali.

Or. en

Emenda 241
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi 
sabiex jiżguraw il-proporzjonalità tal-
penali skont id-daqs u l-mezzi tal-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting. Penali 
partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
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regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 



AM\1177908MT.docx 49/101 PE636.150v02-00

MT

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku u jenħtieġ li 
jikkastigaw it-tneħħija abbużiva ta' 
kontenut legali magħmul f'isem dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 243
Maria Grapini

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, linji gwida dwar il-
multi. Penali partikolarment serji 
għandhom jiġu aċċertati fil-każ li l-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting jonqos 
sistematikament milli jneħħi kontenut 
terroristiku jew jiddiżattiva l-aċċess għalih 
fi żmien siegħa mill-wasla ta' ordni ta' 
tneħħija. In-nuqqas ta' konformità f'każijiet 
individwali jista' jiġi sanzjonat filwaqt li 
jiġu rispettati l-prinċipji ta' ne bis in idem u 
tal-proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament, b'approċċ 
uniformi jiġi adottat f'dan ir-rigward fl-
Unjoni Ewropea kollha. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, linji gwida dwar il-
multi. Penali partikolarment serji 
għandhom jiġu aċċertati fil-każ li l-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting jonqos 
sistematikament milli jneħħi kontenut 
terroristiku jew jiddiżattiva l-aċċess għalih 
fi żmien siegħa mill-wasla ta' ordni ta' 
tneħħija. In-nuqqas ta' konformità f'każijiet 
individwali jista' jiġi ssanzjonat filwaqt li 
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sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, 
jenħtieġ li r-regolament jistabbilixxi sa 
liema punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġetti għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 jenħtieġ li jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk ikollhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, jenħtieġ li jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. Jenħtieġ li l-
Istati Membri jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li ma jkunx 
kontenut terroristiku.

jiġu rispettati l-prinċipji ta' ne bis in idem u 
tal-proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
Regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġetti għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 jenħtieġ li jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk ikollhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, jenħtieġ li jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li ma jkunx 
kontenut terroristiku.

Or. ro

Emenda 244
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-

(38) Il-penali jistgħu jikkontribwixxu 
biex jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva 
minn fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-
obbligi skont dan ir-Regolament. L-Istati 
Membri għandhom jadottaw regoli dwar 
penali, inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida 
tal-multi. Penali partikolarment dissważivi 
għandhom jiġu aċċertati fil-każ li l-fornitur 
ta' servizzi ta' hosting jonqos 
sistematikament milli jneħħi kontenut 
terroristiku jew jiddiżattiva l-aċċess għalih 
wara li jirċievi l-ordni ta' tneħħija. In-
nuqqas ta' konformità f'każijiet individwali 
jista' jiġi ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati 
l-prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku u 
kontinwu, l-interess bi qligħ, u fatturi 
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regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom 
jiġu adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont 
l-Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

oħrajn li jtaffu jew jaggravaw in-nuqqas 
ta' tneħħija tal-kontenut terroristiku. Is-
sanzjonijiet u l-penali possibbli jenħtieġ li 
ma jinkoraġġux it-tneħħija arbitrarja 
mill-fornituri ta' servizzi ta' hosting ta' 
kontenut li ma jkunx kontenut 
terroristiku. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali, ir-regolament għandu jistabbilixxi sa 
liema punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 

(38) Il-penali jistgħu jkunu meħtieġa 
biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
effettiva minn fornituri ta' servizzi ta' 
hosting tal-obbligi skont dan ir-
Regolament. L-Istati Membri għandhom 
jadottaw regoli dwar penali, inkluż, fejn 
xieraq, il-linji gwida tal-multi. Penali 
partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
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punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom 
jiġu adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont 
l-Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 246
Michał Boni

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih fi żmien siegħa mill-wasla 
ta' ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' 
konformità f'każijiet individwali jista' jiġi 
ssanzjonat filwaqt li jiġu rispettati l-
prinċipji ta' ne bis in idem tal-
proporzjonalità u l-iżgurar li dawn is-
sanzjonijiet iqisu l-falliment sistematiku. 
Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, ir-
regolament għandu jistabbilixxi sa liema 
punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 

(38) Il-penali huma meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting tal-obbligi 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jadottaw regoli dwar penali, 
inkluż, fejn xieraq, il-linji gwida tal-multi. 
Penali partikolarment serji għandhom jiġu 
aċċertati fil-każ li l-fornitur ta' servizzi ta' 
hosting jonqos sistematikament milli 
jneħħi kontenut terroristiku jew jiddiżattiva 
l-aċċess għalih minnufih mill-wasla ta' 
ordni ta' tneħħija. In-nuqqas ta' konformità 
f'każijiet individwali jista' jiġi ssanzjonat 
filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji ta' ne bis 
in idem tal-proporzjonalità u l-iżgurar li 
dawn is-sanzjonijiet iqisu l-falliment 
sistematiku. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
legali, ir-regolament għandu jistabbilixxi sa 
liema punt l-obbligi rilevanti jistgħu jkunu 
suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
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suġġett għal penali. Penali għal nuqqas ta' 
konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

konformità mal-Artikolu 6 għandhom jiġu 
adottati biss fir-rigward tal-obbligi li 
jirriżultaw minn talba għal rapport skont l-
Artikolu 6(2) jew deċiżjoni li timponi 
miżuri proattivi addizzjonali skont l-
Artikolu 6(4). Meta jkun qed jiġi 
determinat jekk għandhomx ikunu imposti 
penali finanzjarji, għandhom jitqiesu r-
riżorsi finanzjarji tal-fornitur. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-penali ma 
jħeġġux it-tneħħija ta' kontenut li mhuwiex 
kontenut terroristiku.

Or. en

Emenda 247
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex tkun possibbli emenda 
rapida, fejn meħtieġ, tal-kontenut tal-
mudelli li għandhom jintużaw għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
biex temenda l-Annessi I, II u III ta' dan ir-
Regolament. Sabiex ikunu jistgħu jqisu l-
iżvilupp tat-teknoloġija u tal-qafas legali 
relatati, il-Kummissjoni għandha wkoll 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament 
b'rekwiżiti tekniċi għal mezzi elettroniċi li 
għandhom jintużaw mill-awtoritajiet 
kompetenti għat-trażmissjoni ta' ordnijiet 
ta' tkeċċija. Huwa ta' importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fuq il-livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

(40) Sabiex tkun possibbli emenda 
rapida, fejn meħtieġ, tal-kontenut tal-
mudelli li għandhom jintużaw għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu 
adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
biex temenda l-Annessi I, II u III ta' dan ir-
Regolament. Sabiex ikunu jistgħu jqisu l-
iżvilupp tat-teknoloġija u tal-qafas legali 
relatati, il-Kummissjoni għandha wkoll 
tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati 
sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament 
b'rekwiżiti tekniċi għal mezzi elettroniċi li 
għandhom jintużaw mill-awtoritajiet 
kompetenti għat-trażmissjoni ta' ordnijiet 
ta' tkeċċija, u sabiex tiddetermina 
x'jikkorrispondi għal għadd sinifikanti ta' 
ordnijiet ta' tneħħija mhux ikkontestati 
skont dan ir-Regolament. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-
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Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet15. B'mod 
partikulari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
fih jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, 
u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq il-
livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet15. B'mod 
partikulari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
fih jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, 
u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

_________________ _________________
15 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 15 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

att delegat miżjud fl-Artikolu 19

Emenda 248
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) L-Istati Membri għandhom jiġbru 
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni. Programm dettaljat għall-
monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u tal-
impatti ta' dan ir-Regolament għandhom 
jiġu stabbiliti sabiex jjitqiesu 
f'evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni.

(41) L-Istati Membri għandhom jiġbru 
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni, inkluża informazzjoni dwar 
l-għadd ta' każijiet ta' skoperta, 
investigazzjoni u prosekuzzjoni b'suċċess 
ta' reati terroristiċi bħala konsegwenza ta' 
dan ir-Regolament. Programm dettaljat 
għall-monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u 
tal-impatti ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jiġi stabbilit sabiex jitqiesu f'evalwazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni.

Or. en
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Emenda 249
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Abbażi tas-sejbiet u tal-
konklużjonijiet fir-rapport ta' 
implimentazzjoni u l-eżitu tal-eżerċizzju ta' 
monitoraġġ, il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
mhux qabel tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
tiegħu. L-evalwazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-ħames kriterji tal-
effiċjenza, l-effettività, ir-rilevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-UE. Hija ser 
tivvaluta l-funzjonament ta' miżuri 
operazzjonali u tekniċi differenti previsti 
fir-Regolament, inkluża l-effettività ta' 
miżuri biex tittejjeb id-detezzjoni, l-
identifikazzjoni u t-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku, l-effettività ta' mekkaniżmi ta' 
salvagwardja kif ukoll l-impatti 
potenzjalment affettwati dwar id-drittijiet u 
l-interessi ta' partijiet terzi, inkluż rieżami 
għar-rekwiżit li jinforma lill-fornituri tal-
kontenut.

(42) Abbażi tas-sejbiet u tal-
konklużjonijiet fir-rapport ta' 
implimentazzjoni u l-eżitu tal-eżerċizzju ta' 
monitoraġġ, il-Kummissjoni għandha 
twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. Hija 
ser tivvaluta l-funzjonament ta' miżuri 
differenti previsti fir-Regolament, inkluża 
l-effettività ta' miżuri biex tittejjeb id-
detezzjoni, l-identifikazzjoni u t-tneħħija ta' 
kontenut terroristiku, l-effettività ta' 
mekkaniżmi ta' salvagwardja kif ukoll l-
impatti potenzjalment affettwati dwar id-
drittijiet fundamentali, inklużi l-libertà 
tal-espressjoni u tal-informazzjoni, id-dritt 
għal-libertà u għall-pluraliżmu tal-midja, 
il-libertà ta' intrapriża u d-drittijiet għall-
privatezza u l-protezzjoni tad-data 
personali.

Or. en

Emenda 250
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Abbażi tas-sejbiet u tal-
konklużjonijiet fir-rapport ta' 
implimentazzjoni u l-eżitu tal-eżerċizzju ta' 
monitoraġġ, il-Kummissjoni għandha 

(42) Abbażi tas-sejbiet u tal-
konklużjonijiet fir-rapport ta' 
implimentazzjoni u l-eżitu tal-eżerċizzju ta' 
monitoraġġ, il-Kummissjoni għandha 
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twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
mhux qabel tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
tiegħu. L-evalwazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-ħames kriterji tal-effiċjenza, 
l-effettività, ir-rilevanza, il-koerenza u l-
valur miżjud tal-UE. Hija ser tivvaluta l-
funzjonament ta' miżuri operazzjonali u 
tekniċi differenti previsti fir-Regolament, 
inkluża l-effettività ta' miżuri biex tittejjeb 
id-detezzjoni, l-identifikazzjoni u t-
tneħħija ta' kontenut terroristiku, l-
effettività ta' mekkaniżmi ta' salvagwardja 
kif ukoll l-impatti potenzjalment affettwati 
dwar id-drittijiet u l-interessi ta' partijiet 
terzi, inkluż rieżami għar-rekwiżit li 
jinforma lill-fornituri tal-kontenut.

twettaq evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament 
mhux qabel tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
tiegħu. L-evalwazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-ħames kriterji tan-neċessità 
u l-proporzjonalità, l-effettività, ir-
rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-
UE. Hija ser tivvaluta l-funzjonament ta' 
miżuri operazzjonali u tekniċi differenti 
previsti fir-Regolament, inkluża l-
effettività tat-tneħħija ta' kontenut 
terroristiku illegali, l-effettività tal-
mekkaniżmi ta' salvagwardja kif ukoll l-
impatti affettwati dwar id-drittijiet 
fundamentali u l-interessi tal-individwi, 
inkluż rieżami għar-rekwiżit li jinforma 
lill-fornituri tal-kontenut.

Or. en

Emenda 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat il-
funzjonament bla xkiel tas-suq uniku 
diġitali billi jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku onlajn, ma jistax jinkiseb 
b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 
jista' għalhekk, minħabba l-iskala u l-
effetti tal-limitazzjoni, jinkiseb aħjar fil-
livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-objettiv.

imħassar

Or. en
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Emenda 252
Eva Joly

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat il-
funzjonament bla xkiel tas-suq uniku 
diġitali billi jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku onlajn, ma jistax jinkiseb b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u jista' 
għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tal-
limitazzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. F'konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

(43) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat il-
funzjonament bla xkiel tas-suq uniku 
diġitali billi jikkontribwixxi għall-
investigazzjoni ta' reati terroristiċi u 
jindirizza t-tixrid ta' kontenut terroristiku 
onlajn, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti 
mill-Istati Membri u jista' għalhekk, 
minħabba l-iskala u l-effetti tal-
limitazzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. F'konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

Or. en

Emenda 253
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat il-
funzjonament bla xkiel tas-suq uniku 
diġitali billi jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku onlajn, ma jistax jinkiseb b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u jista' 
għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tal-

(43) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat il-
funzjonament bla xkiel tas-suq uniku 
diġitali billi jiġi evitat it-tixrid ta' kontenut 
terroristiku illegali onlajn, ma jistax 
jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri u jista' għalhekk, minħabba l-
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limitazzjoni, jinkiseb aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, 
f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. F'konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jinkiseb dak l-objettiv.

iskala u l-effetti tal-limitazzjoni, jinkiseb 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
F'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-objettiv.

Or. en

Emenda 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli mmirati għall-indirizzar tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting minn 
partijiet terzi għad-disseminazzjoni ta' 
kontenut terroristiku illegali onlajn. Huwa 
jistabbilixxi b'mod partikolari:

Or. en

Emenda 255
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-indirizzar tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
illegali onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:
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Or. en

Emenda 256
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni pubblika ta' kontenut 
terroristiku onlajn. Huwa jistabbilixxi 
b'mod partikolari:

Or. en

Emenda 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi biex tiġi limitata d-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

Or. en

Emenda 258
Eva Joly

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

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-indirizzar tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

Or. en

Emenda 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
regoli uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Huwa jistabbilixxi b'mod 
partikolari:

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
uniformi għall-prevenzjoni tal-użu 
anormali ta' servizzi ta' hosting għad-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
onlajn. Hija tistabbilixxi b'mod partikolari:

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

Or. en

Emenda 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri 
ta' servizzi ta' hosting bil-għan li 
jipprevjenu d-disseminazzjoni ta' kontenut 

imħassar
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terroristiku permezz tas-servizzi tagħhom 
u jiżguraw, fejn meħtieġ, it-tneħħija 
rapida tiegħu;

Or. en

Emenda 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jipprevjenu 
d-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
permezz tas-servizzi tagħhom u jiżguraw, 
fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida tiegħu;

(a) regoli dwar l-obbligi raġonevoli u 
proporzjonati ta' diliġenza li għandhom 
jiġu applikati minn fornituri ta' servizzi ta' 
hosting li s-servizzi tagħhom huma 
partikolarment esposti għal kontenut 
terroristiku illegali, bil-għan li jnaqqsu d-
disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
permezz tas-servizzi tagħhom u jiżguraw, 
fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida tiegħu;

Or. en

Emenda 262
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jipprevjenu 
d-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
permezz tas-servizzi tagħhom u jiżguraw, 
fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida tiegħu;

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jindirizzaw 
id-disseminazzjoni pubblika ta' kontenut 
terroristiku illegali permezz tas-servizzi 
tagħhom u jiżguraw it-tneħħija rapida 
tiegħu wara ordni ta' tneħħija;

Or. en
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Emenda 263
Daniel Dalton

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jipprevjenu 
d-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
permezz tas-servizzi tagħhom u jiżguraw, 
fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida tiegħu;

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jipprevjenu 
d-disseminazzjoni pubblika ta' kontenut 
terroristiku permezz tas-servizzi tagħhom u 
jiżguraw, fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida 
tiegħu;

Or. en

Emenda 264
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jipprevjenu 
d-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
permezz tas-servizzi tagħhom u jiżguraw, 
fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida tiegħu;

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jipprevjenu 
d-disseminazzjoni pubblika ta' kontenut 
terroristiku permezz tas-servizzi tagħhom u 
jiżguraw, fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida 
tiegħu;

Or. en

Emenda 265
Eva Joly

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

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bil-għan li jipprevjenu 
d-disseminazzjoni ta' kontenut terroristiku 
permezz tas-servizzi tagħhom u jiżguraw, 
fejn meħtieġ, it-tneħħija rapida tiegħu;

(a) regoli dwar l-obbligi ta' diliġenza li 
għandhom jiġu applikati minn fornituri ta' 
servizzi ta' hosting li huma partikolarment 
esposti għal kontenut terroristiku permezz 
tas-servizzi tagħhom, sabiex jiżguraw, fejn 
meħtieġ, it-tneħħija tiegħu;

Or. en

Emenda 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri biex 
jidentifikaw kontenut terroristiku, biex 
jippermettu t-tneħħija rapida tiegħu minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting u biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 
oħra, ma' fornituri ta' servizzi ta' hosting u 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni.

(b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri biex 
jidentifikaw kontenut terroristiku illegali, 
biex jippermettu t-tneħħija tiegħu 
minnufih minn fornituri ta' servizzi ta' 
hosting skont id-dritt tal-Unjoni li 
jipprevedi salvagwardji xierqa għad-
drittijiet fundamentali u biex jiffaċilitaw 
il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
ġudizzjarji jew amministrattivi kompetenti 
fi Stati Membri oħra, ma' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting u fejn xieraq, ma' korpi 
rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu (b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu 
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implimentati mill-Istati Membri biex 
jidentifikaw kontenut terroristiku, biex 
jippermettu t-tneħħija rapida tiegħu minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting u biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 
oħra, ma' fornituri ta' servizzi ta' hosting u 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni.

implimentati mill-Istati Membri biex 
jidentifikaw kontenut terroristiku, biex 
jippermettu t-tneħħija tiegħu minn fornituri 
ta' servizzi ta' hosting skont id-dritt tal-
Unjoni li jipprevedi salvagwardji xierqa 
għad-drittijiet fundamentali u biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 
oħra, ma' fornituri ta' servizzi ta' hosting u 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri biex 
jidentifikaw kontenut terroristiku, biex 
jippermettu t-tneħħija rapida tiegħu minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting u biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 
oħra, ma' fornituri ta' servizzi ta' hosting u 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni.

(b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri biex 
jidentifikaw kontenut terroristiku illegali, 
biex jippermettu t-tneħħija rapida tiegħu 
minn fornituri ta' servizzi ta' hosting u biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet ġudizzjarji u amministrattivi 
kompetenti indipendenti fi Stati Membri 
oħra, ma' fornituri ta' servizzi ta' hosting u 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 269
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri biex 

(b) sett ta' miżuri li għandhom jiġu 
implimentati mill-Istati Membri biex 
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jidentifikaw kontenut terroristiku, biex 
jippermettu t-tneħħija rapida tiegħu minn 
fornituri ta' servizzi ta' hosting u biex 
jiffaċilitaw il-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti fi Stati Membri 
oħra, ma' fornituri ta' servizzi ta' hosting u 
fejn xieraq, ma' korpi rilevanti tal-Unjoni.

jidentifikaw il-kontenut terroristiku 
illegali, biex jippermettu t-tneħħija rapida 
tiegħu minn fornituri ta' servizzi ta' hosting 
wara ordni ta' tneħħija u biex jiffaċilitaw 
il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti fi Stati Membri oħra u ma' 
fornituri ta' servizzi ta' hosting.

Or. en

Emenda 270
Auke Zijlstra

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-miżuri li jagħmluha impossibbli 
minn qabel li wieħed jippubblika fuq l-
internet, bħal uploadfilters, jiksru l-
Artikolu 7.3 tal-Kostituzzjoni 
Netherlandiża.

Or. en

Emenda 271
Anna Hedh

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament m'għandux 
ikollu l-effett li jimmodifika l-obbligu ta' 
rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-
prinċipji legali fundamentali, kif minquxa 
fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
mill-prinċipji fundamentali, u skont dawk 
il-prinċipji, relatati mal-libertà tal-
istampa u mal-libertà u l-pluraliżmu tal-
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midja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Libertà tal-Istampa hija dritt fundamentali rikonoxxut fit-Trattati tal-UE, fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, minbarra d-diversi drittijiet kostituzzjonali u 
legali għal-libertà tal-istampa fil-livell nazzjonali. Għaldaqstant huwa importanti li jiġi 
żgurat li l-miżuri kollha meħuda skont dan ir-Regolament jiġu rrikonċiljati mad-diversi 
sistemi ta' protezzjoni tal-libertà tal-istampa fl-Istati Membri (pereżempju l-użu ta' Ċertifikati 
ta' pubblikazzjoni li jeżistu f'bosta Stati Membri).

Emenda 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontenut imxerred għal skopijiet 
edukattivi, ġurnalistiċi, artistiċi jew ta' 
riċerka, jew ta' tqajjim ta' kuxjenza 
kontra t-terroriżmu, għandu jitqies bħala 
kontenut għal skopijiet leġittimi u 
għaldaqstant huwa eskluż minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 273
Cecilia Wikström

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament għandu 
japplika mingħajr preġudizzju għall-
prinċipji fundamentali fl-UE u fid-dritt 
nazzjonali relatati mal-libertà tal-
espressjoni, il-libertà tal-istampa u l-
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libertà u l-pluraliżmu tal-midja.

Or. en

Emenda 274
Anna Maria Corazza Bildt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament m'għandux 
ikollu l-effett li jimmodifika l-obbligu ta' 
rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-
prinċipji legali fundamentali, kif minquxa 
fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 275
Eva Joly

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament ma japplikax 
għal kontenut li jiġi disseminat għal 
skopijiet edukattivi, artistiċi, ġurnalistiċi 
jew ta' riċerka, jew għal skopijiet ta' 
tqajjim ta' kuxjenza kontra l-attività 
terroristika.

Or. en

Emenda 276
Josef Weidenholzer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament m'għandux 
japplika għal kontenut disseminat għal 
skopijiet edukattivi, ġurnalistiċi, artistiċi 
jew ta' riċerka, jew għal attivitajiet ta' 
tqajjim ta' kuxjenza kontra t-terroriżmu.

Or. en

Emenda 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kontenut disseminat għal 
skopijiet edukattivi, ġurnalistiċi, artistiċi 
jew ta' riċerka jew għal attivitajiet ta' 
tqajjim ta' kuxjenza kontra t-terroriżmu 
għandu jkun eskluż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll il-kummenti tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali.

Emenda 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 14 u 
15 tad-Direttiva 2000/31/KE.
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Or. en

Emenda 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m'għandux 
ikollha l-effett li timmodifika d-
Direttiva (KE) 2000/31.

Or. en

Emenda 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Din id-Direttiva m'għandux 
ikollha l-effett li timmodifika l-obbligu 
tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-
prinċipji legali fundamentali, kif stabbiliti 
fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 281
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Dan ir-Regolament għandu 
japplika fir-rigward tal-libertà tal-
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espressjoni u skont il-Kostituzzjonijiet tal-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 282
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għar-reġim ta' 
responsabbiltà skont id-
Direttiva 2000/31/KE.

Or. en

Emenda 283
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Dan ir-Regolament huwa 
mingħajr preġudizzju għall-obbligi skont 
id-Direttiva 2003/31/KE.

Or. en

Emenda 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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2c. Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr effett fuq ir-regoli applikabbli 
għall-ipproċessar tad-data personali, 
b'mod partikolari r-Regolament 
(UE) 2016/679 u d-Direttiva 
(UE) 2016/680.

Or. en

Emenda 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-
definizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw u għandhom ikunu interpretati 
skont l-Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva 
(UE) 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-
terroriżmu:

Or. en

Emenda 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li l-attività kummerċjali 
ewlenija tiegħu tikkonsisti fil-ħażna u fit-
tqegħid għad-disponibbiltà tal-pubbliku 
ta' informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut. Għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament, intrapriżi 
mikro, żgħar u medji, servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika, swieq onlajn 
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u fornituri ta' infrastruttura bħala servizz 
mhumiex ikkunsidrati bħala fornituri ta' 
servizzi ta' hosting.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni intiżi għall-utenti finali li 
jikkonsisti fil-ħażna ta' informazzjoni 
pprovduta minn u fuq it-talba tal-fornitur 
tal-kontenut u meta jagħmel l-
informazzjoni maħżuna disponibbli għall-
pubbliku. Dan jeskludi l-provvista ta' 
servizzi ta' infrastruttura tal-Internet 
f'saffi oħrajn għajr is-saff ta' 
applikazzjoni, kif ukoll servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika fit-tifsira tad-
Direttiva (UE) 2018/1972;

Or. en

Emenda 288
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
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informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

informazzjoni li l-iskop prinċipali tiegħu 
jew wieħed mill-iskopijiet prinċipali 
tiegħu huwa li joffri l-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u li jagħmel 
l-informazzjoni maħżuna disponibbli 
għall-pubbliku, u li għandu kontroll 
ġenerali u aċċess għad-data tal-kontenut 
maħżuna u pproċessata.

Or. en

Emenda 289
Michał Boni

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
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disponibbli għal partijiet terzi; disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 291
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 293
Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jaħżen informazzjoni 
pprovduta minn u fuq it-talba tal-fornitur 
tal-kontenut u jagħmel l-informazzjoni 
maħżuna disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u fuq it-
talba tal-fornitur tal-kontenut u meta 
jagħmel l-informazzjoni maħżuna 
disponibbli għal partijiet terzi;

(1) "fornitur ta' servizzi ta' hosting" 
tfisser fornitur ta' servizzi tas-soċjetà tal-
informazzjoni li jikkonsisti fil-ħażna ta' 
informazzjoni pprovduta minn u li l-iskop 
ewlieni tiegħu huwa li jagħmel u jipprovdi 
l-kontenut għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
ġenerali;

Or. en

Emenda 295
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "fornitur ta' kontenut" tfisser utent 
li ma pprovda informazzjoni li hija, jew li 
kienet, maħżuna fuq talba tal-utent minn 

(2) "fornitur ta' kontenut" tfisser utent 
li pprovda data ta' kontenut li hija, jew li 
kienet, maħżuna u magħmula disponibbli 
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fornitur ta' servizzi ta' hosting; għall-pubbliku fuq talba tal-utent minn 
fornitur ta' servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 296
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "fornitur ta' kontenut" tfisser utent 
li ma pprovda informazzjoni li hija, jew li 
kienet, maħżuna fuq talba tal-utent minn 
fornitur ta' servizzi ta' hosting;

(2) "fornitur ta' kontenut" tfisser utent 
li intenzjonalment ipprovda informazzjoni 
li hija, jew li kienet, maħżuna fuq talba tal-
utent minn fornitur ta' servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "fornitur ta' kontenut" tfisser utent 
li ma pprovda informazzjoni li hija, jew li 
kienet, maħżuna fuq talba tal-utent minn 
fornitur ta' servizzi ta' hosting;

(2) "fornitur ta' kontenut" tfisser utent 
li intenzjonalment ipprovda informazzjoni 
li hija, jew li kienet, maħżuna fuq talba tal-
utent minn fornitur ta' servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 298
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "joffri servizzi fl-Unjoni" tfisser: il-
possibbiltà li persuni ġuridiċi jew fiżiċi fi 
Stat Membru wieħed jew aktar jużaw is-
servizzi tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting li 
jkollu rabta sostanzjali ma' dak l-Istat 
Membru jew l-Istati Membri, bħal

(3) "joffri servizzi fl-Unjoni" tfisser: il-
possibbiltà li persuni ġuridiċi jew fiżiċi fi 
Stat Membru wieħed jew aktar jużaw is-
servizzi tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting, 
irrispettivament minn jekk l-utent huwiex 
meħtieġ li jħallas jew le, li jkollu rabta 
sostanzjali ma' dak l-Istat Membru jew l-
Istati Membri, bħal

Or. en

Ġustifikazzjoni

allinjat mal-Artikolu 3(2)(a) tal-GDPR.

Emenda 299
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "joffri servizzi fl-Unjoni" tfisser: il-
possibbiltà li persuni ġuridiċi jew fiżiċi fi 
Stat Membru wieħed jew aktar jużaw is-
servizzi tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting li 
jkollu rabta sostanzjali ma' dak l-Istat 
Membru jew l-Istati Membri, bħal

(3) "joffri servizzi fl-Unjoni" tfisser il-
possibbiltà li persuni ġuridiċi jew fiżiċi fi 
Stat Membru wieħed jew aktar jużaw is-
servizzi tal-fornitur ta' servizzi ta' hosting u 
li jkollu rabta sostanzjali ma' dak l-Istat 
Membru jew l-Istati Membri, bħal

Or. en

Emenda 300
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-immirar ta' attivitajiet lejn Stat 
Membru wieħed jew aktar.

(c) l-immirar ta' attivitajiet lejn utenti 
fi Stat Membru wieħed jew aktar.
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Or. en

Emenda 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "reati terroristiċi" tfisser ir-reati kif 
definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 
2017/541;

(4) "reati terroristiċi" tfisser l-atti 
intenzjonati elenkati kif definit fl-
Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 2017/541 
meta u sa fejn jitwettqu b'għan 
terroristiku speċifiku kif definit fl-
Artikolu 3(2) ta' dik id-Direttiva; ;

Or. en

Emenda 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "reati terroristiċi" tfisser ir-reati kif 
definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 
2017/541;

(4) "reati terroristiċi" tfisser l-atti 
intenzjonati kif definit fl-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva (UE) 2017/541, meta jitwettqu 
b'wieħed mill-għanijiet elenkati fl-
Artikolu 3(2) tad-Direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Ġustifikazzjoni

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).
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Emenda 303
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "reati terroristiċi" tfisser ir-reati kif 
definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 
2017/541;

(4) "reati terroristiċi" tfisser l-atti 
intenzjonati kif definit fl-Artikolu 3(1), u 
fejn jitwettqu b'wieħed mill-għanijiet 
elenkati fl-Artikolu 3(2) tad-Direttiva (UE) 
2017/541;

Or. en

Emenda 304
Michał Boni

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "reati terroristiċi" tfisser ir-reati kif 
definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 
2017/541;

(4) "reati terroristiċi" tfisser atti 
intenzjonati kif elenkati fl-Artikolu 3(1) 
tad-Direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emenda 305
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "reati terroristiċi" tfisser ir-reati kif 
definit fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva (UE) 
2017/541;

(4) "reati terroristiċi" tfisser ir-reati kif 
definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 
2017/541;
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Or. en

Emenda 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
kwalunkwe materjal li manifestament 
jinċita t-twettiq ta' reati terroristiċi kif 
elenkati fl-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva 2017/741/UE skont id-
definizzjoni pprovduta mid-dritt 
nazzjonali, u b'hekk jikkawża periklu ċar 
u sostanzjali ta' twettiq ta' tali atti. Il-
materjal disseminat għal skopijiet 
edukattivi, ġurnalistiċi u ta' riċerka, kif 
ukoll l-espressjoni ta' fehmiet radikali, 
polemiċi jew kontroversjali fid-dibattitu 
pubbliku dwar kwistjonijiet politiċi 
sensittivi, jenħtieġ li ma jitqiesx bħala 
kontenut terroristiku;

Or. en

Emenda 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

(5) "kontenut terroristiku illegali" 
tirreferi għal kwalunkwe reat definit fl-
Artikoli 5 sa 7 tad-Direttiva 2017/541 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Emenda 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
materjal, inklużi messaġġi jew 
immaġnijiet, li jikkostitwixxi 
provokazzjoni pubblika biex jitwettaq reat 
terroristiku, li tinkludi waħda jew aktar 
mill-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 309
Michał Boni

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

(5) ''reati terroristiċi'' tfisser waħda jew 
aktar mill-informazzjoni li ġejja li tista' 
tikkontribwixxi għat-twettiq tal-atti 
intenzjonali elenkati fl-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva (UE) 2017/541:

Or. en
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Emenda 310
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
informazzjoni manifestament illegali li 
tikkwalifika bħala wieħed jew aktar mir-
reati ddefiniti fl-Artikoli 5 sa 7 tad-
Direttiva 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-
terroriżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-definizzjonijiet ma' liġi tal-UE li diġà teżisti, b'mod partikolari d-
Direttiva 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Emenda 311
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

(5) "kontenut terroristiku illegali" 
tfisser waħda jew aktar mill-informazzjoni 
li ġejja:

Or. en

Emenda 312
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser (5) "kontenut terroristiku illegali" 
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waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

tfisser informazzjoni, li, b'mod manifest:

Or. en

Emenda 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
waħda jew aktar mill-informazzjoni li 
ġejja:

(5) "kontenut terroristiku" tfisser 
informazzjoni, li, b'mod manifest:

Or. en

Emenda 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-inċitament jew il-promozzjoni, 
inkluż permezz tal-glorifikazzjoni, l-
ikkummissjonar ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw il-periklu li dawn l-atti 
jitwettqu;

imħassar

Or. en

Emenda 315
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-inċitament jew il-promozzjoni, 
inkluż permezz tal-glorifikazzjoni, l-
ikkummissjonar ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw il-periklu li dawn l-atti 
jitwettqu;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-definizzjonijiet ma' liġi tal-UE li diġà teżisti, b'mod partikolari d-
Direttiva 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Emenda 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-inċitament jew il-promozzjoni, 
inkluż permezz tal-glorifikazzjoni, l-
ikkummissjonar ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw il-periklu li dawn l-atti 
jitwettqu;

imħassar

Or. en

Emenda 317
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-inċitament jew il-promozzjoni, 
inkluż permezz tal-glorifikazzjoni, l-
ikkummissjonar ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw il-periklu li dawn l-atti 
jitwettqu;

(a) tinċita intenzjonalment jew 
tippromwovi t-twettiq ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw periklu ċar li wieħed 
jew aktar minn dawn l-atti jistgħu 
jitwettqu;
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Or. en

Emenda 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-inċitament jew il-promozzjoni, 
inkluż permezz tal-glorifikazzjoni, l-
ikkummissjonar ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw il-periklu li dawn l-atti 
jitwettqu;

(a) l-inċitament jew il-promozzjoni, 
inkluż permezz tal-glorifikazzjoni, l-
ikkummissjonar ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw il-periklu li dawn ir-
reati jistgħu jitwettqu;

Or. en

Emenda 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-inċitament jew il-promozzjoni, 
inkluż permezz tal-glorifikazzjoni, l-
ikkummissjonar ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw il-periklu li dawn l-atti 
jitwettqu;

(a) tinċita intenzjonalment jew 
tippromwovi t-twettiq ta' reati terroristiċi li 
b'hekk jikkawżaw periklu ċar li dawn l-atti 
jitwettqu;

Or. en

Emenda 320
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(b) l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi;

imħassar

Or. en

Emenda 321
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-definizzjonijiet ma' liġi tal-UE li diġà teżisti, b'mod partikolari d-
Direttiva 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Emenda 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi;

imħassar

Or. en

Emenda 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Emenda 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi;

imħassar

Or. en

Emenda 325
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi;

(b) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inċitazzjoni, is-solleċitazzjoni jew il-
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promozzjoni ta' persuni jew ta' grupp ta' 
persuni biex jipparteċipaw fl-attivitajiet 
ta' grupp terroristiku inkluż bl-għoti ta' 
informazzjoni jew riżorsi materjali jew bil-
finanzjament tal-attivitajiet tiegħu bi 
kwalunkwe mod;

Or. en

Emenda 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-kontribut għal 
reati terroristiċi;

(b) is-solleċitazzjoni ta' persuni jew ta' 
grupp ta' persuni biex iwettqu jew 
jikkontribwixxu għal reati terroristiċi;

Or. en

Emenda 327
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp 
terroristiku jew l-appoġġ għalihom fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-
Direttiva (UE) 2017/541;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-definizzjonijiet ma' liġi tal-UE li diġà teżisti, b'mod partikolari d-
Direttiva 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.
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Emenda 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp 
terroristiku jew l-appoġġ għalihom fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-
Direttiva (UE) 2017/541;

imħassar

Or. en

Emenda 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp 
terroristiku jew l-appoġġ għalihom fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-
Direttiva (UE) 2017/541;

imħassar

Or. en

Emenda 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' (c) tippromwovi intenzjonalment l-
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grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp 
terroristiku jew l-appoġġ għalihom fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-
Direttiva (UE) 2017/541;

attivitajiet ta' grupp terroristiku, soġġett 
għall-Pożizzjoni Komuni 2001/931/CFS, 
b'mod partikolari bl-inċitazzjoni, is-
solleċitazzjoni jew il-promozzjoni ta' 
persuni jew ta' grupp ta' persuni biex 
jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' grupp 
terroristiku inkluż bil-forniment ta' 
informazzjoni jew riżorsi materjali jew bil-
finanzjament tal-attivitajiet tiegħu ni 
kwalunkwe mod;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Emenda 331
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp 
terroristiku jew l-appoġġ għalihom fi 
ħdan it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-
Direttiva (UE) 2017/541;

(c) tippromwovi intenzjonalment l-
attivitajiet ta' grupp terroristiku, soġġett 
għall-Pożizzjoni Komuni 2001/931/CFS, 
b'mod partikolari bl-inċitazzjoni, is-
solleċitazzjoni jew il-promozzjoni ta' 
persuni jew ta' gruppi ta' persuni biex 
jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' grupp 
terroristiku inkluż bil-forniment ta' 
informazzjoni jew riżorsi materjali jew bil-
finanzjament tal-attivitajiet tiegħu fi 
kwalunkwe mod;

Or. en
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Emenda 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp 
terroristiku jew l-appoġġ għalihom fi ħdan 
it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 
(UE) 2017/541;

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari 
permezz tas-solleċitazzjoni ta' persuni jew 
ta' grupp ta' persuni biex jipparteċipaw fl-
attivitajiet kriminali ta' grupp terroristiku 
jew jappoġġawh skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(3) tad-Direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emenda 333
Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet ta' 
grupp terroristiku, b'mod partikolari bl-
inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni fi grupp 
terroristiku jew l-appoġġ għalihom fi ħdan 
it-tifsira tal-Artikolu 2(3) tad-Direttiva 
(UE) 2017/541;

(c) il-promozzjoni tal-attivitajiet 
kriminali ta' grupp terroristiku, b'mod 
partikolari bl-inkoraġġiment tal-
parteċipazzjoni fi grupp terroristiku jew l-
appoġġ għalihom fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 2(3) tad-Direttiva (UE) 2017/541;

Or. en

Emenda 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(d) l-għoti ta' struzzjonijiet fuq metodi 
jew tekniki għall-fini li jitwettqu reati 
terroristiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għoti ta' struzzjonijiet fuq metodi 
jew tekniki għall-fini li jitwettqu reati 
terroristiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 336
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għoti ta' struzzjonijiet fuq metodi 
jew tekniki għall-fini li jitwettqu reati 
terroristiċi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-definizzjonijiet ma' liġi tal-UE li diġà teżisti, b'mod partikolari d-
Direttiva 2017/541 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Emenda 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għoti ta' struzzjonijiet fuq metodi 
jew tekniki għall-fini li jitwettqu reati 
terroristiċi.

(d) tipprovdi intenzjonalment 
struzzjonijiet dwar il-manifattura jew l-
użu ta' splussivi, armi tan-nar jew ta' 
armi oħrajn jew ta' sustanzi velenużi jew 
perikolużi, jew dwar metodi jew tekniki 
speċifiċi oħrajn, biex jitwettqu jew 
jingħata kontribut għat-twettiq ta' reati 
terroristiċi.

Or. en

Emenda 338
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għoti ta' struzzjonijiet fuq metodi 
jew tekniki għall-fini li jitwettqu reati 
terroristiċi.

(d) tipprovdi intenzjonalment 
struzzjonijiet dwar il-manifattura jew l-
użu ta' splussivi, armi tan-nar jew ta' 
armi oħrajn jew ta' sustanzi velenużi jew 
perikolużi, jew dwar metodi jew tekniki 
speċifiċi oħrajn, biex jitwettqu jew 
jingħata kontribut għat-twettiq ta' reati 
terroristiċi.

Or. en

Emenda 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-għoti ta' struzzjonijiet fuq metodi 
jew tekniki għall-fini li jitwettqu reati 

(d) tipprovdi gwida fuq metodi jew 
tekniki, inkluż dwar il-manifattura jew l-
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terroristiċi. użu ta' splussivi, armi tan-nar jew armi 
oħrajn jew ta' sustanzi velenużi jew 
perikolużi kif ukoll ta' sustanzi CBRN, 
għall-fini li jitwettqu reati terroristiċi.

Or. en

Emenda 340
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tipprovdi struzzjonijiet dwar il-
manifattura jew l-użu ta' splussivi, armi 
tan-nar jew ta' armi oħrajn jew ta' 
sustanzi velenużi jew perikolużi, jew dwar 
metodi jew tekniki speċifiċi oħrajn, biex 
jitwettqu jew jingħata kontribut għat-
twettiq ta' reati terroristiċi.

Or. en

Emenda 341
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Madankollu, l-espressjoni ta' 
fehmiet radikali, polemiċi jew 
kontroversjali fid-dibattitu pubbliku dwar 
kwistjonijiet politiċi sensittivi 
m'għandhiex titqies bħala kontenut 
terroristiku.

Or. en



AM\1177908MT.docx 95/101 PE636.150v02-00

MT

Emenda 342
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku illegali" tfisser li l-kontenut 
terroristiku illegali jkun disponibbli għall-
pubbliku fuq is-servizzi ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting bl-intenzjoni ċara li 
jinċita, iwettaq jew jikkontribwixxi għat-
twettiq ta' reat terroristiku, minbarra d-
disseminazzjoni ta' informazzjoni għal 
skopijiet edukattivi, ġurnalistiċi, artistiċi 
jew ta' riċerka;

Or. en

Emenda 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting 
bl-intenzjoni ċara li jinċita, iwettaq jew 
jikkontribwixxi għat-twettiq ta' reat 
terroristiku, minbarra d-disseminazzjoni 
ta' informazzjoni għal skopijiet edukattivi, 
ġurnalistiċi, artistiċi jew ta' riċerka;

Or. en

Emenda 344
Cecilia Wikström
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku illegali" tfisser li l-kontenut 
terroristiku illegali jkun disponibbli għal 
partijiet terzi fuq is-servizzi ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku illegali" tfisser li l-kontenut 
terroristiku illegali jkun disponibbli għall-
pubbliku fuq is-servizzi ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għall-pubbliku ġenerali 
fuq is-servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' 
hosting;

Or. en
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Emenda 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 348
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 349
Michał Boni

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;
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Or. en

Emenda 350
Ana Gomes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun disponibbli għal partijiet terzi fuq is-
servizzi ta' fornituri ta' servizzi ta' hosting;

(6) "disseminazzjoni ta' kontenut 
terroristiku" tfisser li l-kontenut terroristiku 
jkun pubblikament disponibbli għal 
partijiet terzi fuq is-servizzi ta' fornituri ta' 
servizzi ta' hosting;

Or. en

Emenda 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "data relatata" tfisser biss data ta' 
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abbonati u data ta' aċċess;

Or. en

Emenda 353
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) "data relatata" tfisser biss data ta' 
abbonati u data ta' aċċess;

Or. en

Emenda 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) "awtorità kompetenti" tfisser 
awtorità ġudizzjarja nazzjonali maħtura 
fl-Istat Membru.

Or. en

Emenda 355
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) "awtorità kompetenti" tfisser 
awtorità ġudizzjarja nazzjonali maħtura 
fl-Istat Membru.
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Or. en

Emenda 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "riferiment" tfisser avviż minn 
awtorità kompetenti jew, fejn applikabbli, 
korp tal-Unjoni rilevanti lil fornitur ta' 
servizzi ta' hosting dwar informazzjoni li 
tista' titqies bħala kontenut terroristiku, 
għall-konsiderazzjoni volontarja tal-
fornitur tal-kompatibbiltà mat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess għall-
prevenzjoni tat-tixrid ta' kontenut 
terroristiku;

imħassar

Or. en

Emenda 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "riferiment" tfisser avviż minn 
awtorità kompetenti jew, fejn applikabbli, 
korp tal-Unjoni rilevanti lil fornitur ta' 
servizzi ta' hosting dwar informazzjoni li 
tista' titqies bħala kontenut terroristiku, 
għall-konsiderazzjoni volontarja tal-
fornitur tal-kompatibbiltà mat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess għall-
prevenzjoni tat-tixrid ta' kontenut 
terroristiku;

imħassar

Or. en
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Emenda 358
Josef Weidenholzer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "riferiment" tfisser avviż minn 
awtorità kompetenti jew, fejn applikabbli, 
korp tal-Unjoni rilevanti lil fornitur ta' 
servizzi ta' hosting dwar informazzjoni li 
tista' titqies bħala kontenut terroristiku, 
għall-konsiderazzjoni volontarja tal-
fornitur tal-kompatibbiltà mat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess għall-
prevenzjoni tat-tixrid ta' kontenut 
terroristiku;

imħassar

Or. en

Emenda 359
Eva Joly

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "riferiment" tfisser avviż minn 
awtorità kompetenti jew, fejn applikabbli, 
korp tal-Unjoni rilevanti lil fornitur ta' 
servizzi ta' hosting dwar informazzjoni li 
tista' titqies bħala kontenut terroristiku, 
għall-konsiderazzjoni volontarja tal-
fornitur tal-kompatibbiltà mat-termini u l-
kundizzjonijiet tiegħu stess għall-
prevenzjoni tat-tixrid ta' kontenut 
terroristiku;

imħassar

Or. en


