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Emenda 4
Josef Weidenholzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex tiġi garantita l-fiduċja tal-
konsumaturi fis-sistema eCall il-ġdida, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw l-
utilizzazzjoni xierqa tad-data trasferita. 

Or. de

Emenda 5
Josef Weidenholzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Kif ġara bis-sistemi ta' sejħiet oħra ta’ 
emerġenza, l-eCalls ġestiti manwalment 
jistgħu jinkludu sehem sinifikanti ta’ 
sejħiet għall-assistenza. Jekk meħtieġ, l-
Istati Membri jistgħu jimplimentaw il-
mezzi tekniċi u organizzattivi xierqa kollha 
sabiex jiffilterjaw dawn is-sejħiet biex jiġi 
żgurat li s-sejħiet tal-assistenza ta’ 
emerġenza reali biss jiġu ġestiti mill-
PSAPs tal-eCall.

(7) Kif ġara bis-sistemi ta' sejħiet oħra ta’ 
emerġenza, l-eCalls ġestiti manwalment 
jistgħu jinkludu sehem sinifikanti ta’ 
sejħiet għall-assistenza. Jekk meħtieġ, l-
Istati Membri jistgħu jimplimentaw mezzi
tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex 
jiffiltraw dawn is-sejħiet biex jiġi żgurat li 
s-sejħiet tal-assistenza ta’ emerġenza reali 
biss jiġu ġestiti mill-PSAPs tal-eCall.

Or. de

Emenda 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)



PE522.985v01-00 4/8 AM\1009083MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Qabel il-forniment tas-servizz eCall 
għandu jkun hemm kampanja ta’ 
sensibilizzazzjoni mwettqa mill-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex 
jispjegaw liċ-ċittadini l-benefiċċji u l-
funzjonalitajiet tas-sistema l-ġdida. Il-
kampanja għandha ssir fl-Istati Membri 
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali u għandu jkollha l-
għan li tinforma lill-utenti kif għandhom 
jużaw is-sistema b'mod adegwat u 
għaldaqstant jevitaw sejħiet foloz.

Or. en

Emenda 7
Josef Weidenholzer

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Fl-ambitu ta' kampanja ta' 
sensibilizzazzjoni, imwettqa mill-
Kummissjoni u l-Istati Membri, 
għandhom jiġu spjegati liċ-ċittadini l-użu, 
il-funzjonalità kif ukoll id-dispożizzjonijiet 
dwar il-protezzjoni tad-data.

Or. de

Emenda 8
Wim van de Camp

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex ikun żgurat aċċess ekwivalenti 



AM\1009083MT.doc 5/8 PE522.985v01-00

MT

liċ-ċittadini kollha għas-servizz 112 u s-
servizzi ta' emerġenza, il-livell ta' 
preċiżjoni u affidabbiltà tal-pożizzjoni 
ġeografika ta' sejħa fuq in-numru 112 
b'terminal mobbli funzjonali GNSS 
għandu jkun ekwivalenti għal dak ta' 
eCall. L-Artikolu 26 tad-
Direttiva 2009/136/KE dwar in-numru 
uniku ta' emerġenza Ewropew 112 
jipprevedi kriterji ta' preċiżjoni u 
affidabbiltà dwar il-pożizzjoni ġeografika 
ta' min jagħmel is-sejħa li għandhom jiġu 
stabbiliti mill-awtoritajiet regolatorji 
kompetenti filwaqt li l-Kummissjoni, wara 
konsultazzjoni mal-BEREC, tista' tieħu 
miżuri ta' implimentazzjoni tekniċi.

Or. en

Emenda 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) F'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet li saru mill-Grupp 
ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-
Protezzjoni tad-Data u li jinsabu fid-
Dokument ta' Ħidma dwar il-protezzjoni 
tad-data u l-implikazzjonijiet għall-
privatezza fl-inizjattiva eCall, adottat fis-
26 ta' Settembru 200621a, meta jadottaw l-
infrastruttura tal-eCall tal-PSAPs, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
ipproċessar tad-data personali fil-kuntest 
tat-trattament tal-eCalls ikun konformi 
bis-sħiħ mar-regoli dwar il-protezzjoni 
tad-data personali previsti fid-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
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ta' dik id-data21b u fid-
Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-
data personali u l-protezzjoni tal-
privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni 
elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u 
l-komunikazzjoni elettronika)21c.

__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
21c ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37.

Or. en

Emenda 10
Cornelis de Jong

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ivaraw mhux 
iktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2015 l-
infrastruttura tal-eCall tal-PSAP meħtieġa 
riċevuti u ttrattati kif suppost ta’ eCalls
kollha, jekk meħtieġ mnaddfa mis-sejħiet li 
mhumiex ta’ emerġenza, fit-territorju 
tagħhom, skont l-ispeċifikazzjonijiet 
stabbiliti b’Regolament ta' Delega (UE) 
Nru 305/2013, sabiex jiġu żgurati l-
kompatibbiltà, l-interoperabilità u l-
kontinwità ta’ servizz ta’ eCall 
interoperabbli fl-UE kollha. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kull 
Stat Membru se jkun kapaċi jorganizza s-
servizzi ta’ emerġenza tiegħu bil-mod li 
huwa l-aktar kosteffikaċi u xieraq għall-
bżonnijiet tiegħu, inkluża l-possibbiltà li 
jiffiltraw sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza 
u ma jistgħux ikunu indirizzati mill-PSAPs 
tal-eCall, b’mod partikolari fil-każ ta’ 

L-Istati Membri jistgħu jvaraw l-
infrastruttura tal-eCall tal-PSAP meħtieġa 
għar-riċeviment u t-trattament kif suppost 
tal-eCalls kollha, jekk meħtieġ mnaddfa 
mis-sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza, fit-
territorju tagħhom, skont l-
ispeċifikazzjonijiet stabbiliti b’Regolament 
ta' Delega (UE) Nru 305/2013, sabiex jiġu 
żgurati l-kompatibbiltà, l-interoperabilità u 
l-kontinwità ta’ servizz ta’ eCall 
interoperabbli fl-UE kollha. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kull 
Stat Membru li jkun kapaċi jorganizza s-
servizzi ta’ emerġenza tiegħu bil-mod li 
huwa l-aktar kosteffikaċi u xieraq għall-
bżonnijiet tiegħu, inkluża l-possibbiltà li 
jiffiltraw sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza 
u ma jistgħux ikunu indirizzati mill-PSAPs 
tal-eCall, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
eCalls attivati manwalment.
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eCalls attivati manwalment.

Or. en

Emenda 11
Wim van de Camp

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ivaraw mhux 
iktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2015 l-
infrastruttura tal-eCall tal-PSAP meħtieġa 
riċevuti u ttrattati kif suppost ta’ eCalls
kollha, jekk meħtieġ mnaddfa mis-sejħiet li 
mhumiex ta’ emerġenza, fit-territorju 
tagħhom, skont l-ispeċifikazzjonijiet 
stabbiliti b’Regolament ta' Delega (UE) 
Nru 305/2013, sabiex jiġu żgurati l-
kompatibbiltà, l-interoperabilità u l-
kontinwità ta’ servizz ta’ eCall 
interoperabbli fl-UE kollha. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kull 
Stat Membru se jkun kapaċi jorganizza s-
servizzi ta’ emerġenza tiegħu bil-mod li 
huwa l-aktar kosteffikaċi u xieraq għall-
bżonnijiet tiegħu, inkluża l-possibbiltà li
jiffiltraw sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza 
u ma jistgħux ikunu indirizzati mill-PSAPs 
tal-eCall, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
eCalls attivati manwalment.

L-Istati Membri għandhom ivaraw mhux 
iktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2015 l-
infrastruttura tal-eCall tal-PSAP meħtieġa 
għar-riċeviment u t-trattament kif suppost 
tal-eCalls kollha, jekk meħtieġ mnaddfa 
mis-sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza, fit-
territorju tagħhom, skont l-
ispeċifikazzjonijiet stabbiliti b’Regolament 
ta' Delega (UE) Nru 305/2013, sabiex jiġu 
żgurati l-kompatibbiltà, l-interoperabilità u 
l-kontinwità ta’ servizz ta’ eCall 
interoperabbli fl-UE kollha. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-
livell ta' preċiżjoni u affidabbiltà tal-
pożizzjoni ġeografika ta' sejħa fuq in-
numru 112 b'terminal mobbli funzjonali 
GNSS ikun ekwivalenti għal dak ta' eCall 
sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Ottubru 2015.  Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għad-dritt ta' kull Stat Membru 
li jkun kapaċi jorganizza s-servizzi ta’ 
emerġenza tiegħu bil-mod li huwa l-aktar 
kosteffikaċi u xieraq għall-bżonnijiet 
tiegħu, inkluża l-possibbiltà li jiffiltraw 
sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza u ma 
jistgħux ikunu indirizzati mill-PSAPs tal-
eCall, b’mod partikolari fil-każ ta’ eCalls 
attivati manwalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament talab kemm-il darba li tiġi pprovduta pożizzjoni ġeografika preċiża għas-sejħiet 
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fuq in-numru 112. Sfortunatament, ftit sar progress f'dan ir-rigward. L-utilizzazzjoni tal-eCall 
tikkonferma li d-data dwar il-pożizzjoni ġeografika GNSS tista' tinkiseb u tiġi trażmessa 
b'mod effettiv minn fost in-netwerks mobbli lejn in-numru 112. Filwaqt li m'hemmx dubju 
dwar l-importanza tal-eCall, għandu jiġi nnutat li tali sejħiet se jirrappreżentaw biss madwar 
1.7 % tal-għadd annwali ta' sejħiet ta' emerġenza fl-UE. Il-proposta attwali toħloq 
sitwazzjoni fejn dawk biss li jkollhom 'vettura jkunu jistgħu jiġu lokalizzati.

Emenda 12
Josef Weidenholzer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
data trasferita permezz tas-servizz tintuża 
esklużivament f'każ ta' emerġenza għal 
skopijiet ta' salvataġġ. 

Or. de


