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Emenda 124

Giles Chichester
Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Dwar l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (ENISA)

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea l-ġdida dwar 
is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
(NEUNISA)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isem alternattiv propost għandu jenfasizza l-ħolqien ta' Aġenzija tal-Unjoni dwar is-Sigurtà 
tan-Netwerks u l-Informazzjoni li hi aktar effikaċi

Emenda 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill Dwar l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (ENISA)

Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (ENISA)

Or. en

Emenda 126
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-komunikazzjoni, l-infrastruttura u s-
servizzi elettroniċi huma fattur essenzjali 
fl-iżvilupp ekonomiku u tas-soċjetà. Dawn 
għandhom irwol vitali għas-soċjetà u saru 
servizzi li ssibhom kullimkien bl-istess 
mod bħalma huma l-provvisti tad-dawl u l-
ilma. L-interruzzjoni tagħhom għandha l-
potenzjal li tikkawża dannu ekonomiku 
konsiderevoli, u din tenfasizza l-
importanza tal-miżuri biex tiżdied il-
protezzjoni u r-reżistenza bl-għan li tiġi 
żgurata l-kontinwità tas-servizzi kritiċi. Is-
sigurtà tal- komunikazzjoni, l-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, b’mod partikolari l-
integrità u d-disponibbiltà tagħhom, qed 
tiffaċċja sfidi li qed jespandu 
kontinwament. Dan huwa ta’ tħassib 
dejjem akbar għas-soċjetà mhux l-inqas 
minħabba l-possibbiltà ta’ problemi dovuti 
għall-kumplessità tas-sistema, l-inċidenti, 
l-iżbalji u l-attakki li jista’ jkollhom 
konsegwenzi fuq l-infrastruttura fiżika li 
tipprovdi servizzi li huma kritiċi għall-
benesseri taċ-ċittadini Ewropej.

(1) Il-komunikazzjoni, l-infrastruttura u s-
servizzi elettroniċi huma fattur essenzjali 
fl-iżvilupp ekonomiku u tas-soċjetà. Dawn 
għandhom irwol vitali għas-soċjetà u saru 
servizzi li ssibhom kullimkien bl-istess 
mod bħalma huma l-provvisti tad-dawl u l-
ilma. In-netwerks ta' komunikazzjoni 
jiffunzjonaw bħala katalisti soċjali u tal-
innovazzjoni, billi jimmultiplikaw l-impatt 
tat-teknoloġija u t-tiswir tal-imġiba tal-
konsumatur, ta' mudelli kummerċjali, 
industriji, kif ukoll il-parteċipazzjoni taċ-
ċittadinanza u dik politika. L-interruzzjoni 
tagħhom għandha l-potenzjal li tikkawża 
dannu fiżiku, soċjali, ekonomiku 
konsiderevoli, u din tenfasizza l-
importanza tal-miżuri biex tiżdied il-
protezzjoni u r-reżistenza bl-għan li tiġi 
żgurata l-kontinwità tas-servizzi kritiċi. Is-
sigurtà tal- komunikazzjoni, l-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, b’mod partikolari l-
integrità u d-disponibbiltà tagħhom, qed 
tiffaċċja sfidi li qed jespandu 
kontinwament. Dan huwa ta’ tħassib 
dejjem akbar għas-soċjetà mhux l-inqas 
minħabba l-possibbiltà ta’ problemi dovuti 
għall-kumplessità tas-sistema, ħsarat, 
fallimenti sistematiċi, l-inċidenti, l-iżbalji 
u l-attakki li jista’ jkollhom konsegwenzi 
fuq l-infrastruttura elettronika u fiżika li 
tipprovdi servizzi li huma kritiċi għall-
benesseri taċ-ċittadini Ewropej.

Or. en

Emenda 127
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ix-xenarju tat-theddida qiegħed jinbidel 
kontinwament u inċidenti tas-sigurtà 
jistgħu jipperikolaw il-fiduċja tal-utenti. 
Filwaqt li interruzzjonijiet serji fil-
komunikazzjoni, l-infrastruttura u s-
servizzi elettroniċi jista’ jkollhom impatt 
ekonomiku u soċjali qawwi, il-ksur tas-
sigurtà, il-problemi u l-intoppi ta’ kuljum 
ukoll jipperikolaw it-tnaqqir tal-fiduċja 
pubblika fit-teknoloġija, n-netwerks u s-
servizzi.

(2) Ix-xenarju tat-theddida qiegħed jinbidel 
kontinwament u inċidenti tas-sigurtà 
jistgħu jipperikolaw il-fiduċja tal-utenti. 
Filwaqt li interruzzjonijiet serji fil-
komunikazzjoni, l-infrastruttura u s-
servizzi elettroniċi jista’ jkollhom impatt 
ekonomiku u soċjali qawwi, u jistgħu anke 
jipperikolaw ħajjet il-bniedem, il-ksur tas-
sigurtà, il-problemi u l-intoppi ta’ kuljum 
ukoll jipperikolaw it-tnaqqir tal-fiduċja 
pubblika fit-teknoloġija, n-netwerks u s-
servizzi.

Or. en

Emenda 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Għaldaqstant, għal dawk li jfasslu l-
politiki, l-industrija u l-utenti, huwa 
importanti li ssir valutazzjoni regolari tal-
istat tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, ibbażata fuq dejta Ewropea 
affidabbli.

(3) Għaldaqstant, għal dawk li jfasslu l-
politiki, l-industrija u l-utenti, huwa 
importanti li ssir valutazzjoni regolari tal-
istat tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, ibbażata fuq dejta Ewropea 
affidabbli, kif ukoll previżjoni sistematika 
ta' żviluppi, sfidi u theddid futuri kemm 
fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell 
globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni mhijiex biss kwistjoni Ewropea iżda hi waħda 
globali, kif urew l-attakki ċibernetiċi reċenti. L-azzjoni u l-politika dwar is-sigurtà ċibernetika 
Ewropea ma tistax tkun introspettiva u reattiva. Minflok l-ENISA għandu jkollha perspettiva 
globali u proattiva dwar kif tiżgura ekosistema ta' netwerks elettroniċi sikura.
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Emenda 129
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-rappreżentattivi tal-Istati Membri, li 
ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-
13 ta' Diċembru 2003, iddeċidew li l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) li 
kellha tiġi stabbilita abbażi tal-proposta 
mressqa mill-Kummissjoni, għandu jkollha 
s-sede tagħha f'raħal fil-Greċja li għandu 
jiġi ddeterminat mill-Gvern Grieg.

(4) Ir-rappreżentattivi tal-Istati Membri, li 
ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-
13 ta' Diċembru 2003, iddeċidew li l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) li 
kellha tiġi stabbilita abbażi tal-proposta 
mressqa mill-Kummissjoni, għandu jkollha 
s-sede tagħha f'raħal fil-Greċja li għandu 
jiġi ddeterminat mill-Gvern Grieg. Il-
Gvern Grieg iddetermina li l-ENISA 
għandu jkollha s-sede tagħha 
f'Heraklion, fi Kreta. Dan l-arranġament 
jista' jqajjem dubji serji dwar l-effiċjenza 
u l-effikaċja tal-Aġenzija, għalhekk il-
Kunsill għandu jerġa jqis din id-deċiżjoni 
b'kunsiderazzjoni ta' dawn il-parametri.

Or. en

Emenda 130
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-rappreżentattivi tal-Istati Membri, li 
ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-
13 ta' Diċembru 2003, iddeċidew li l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) li 
kellha tiġi stabbilita abbażi tal-proposta 
mressqa mill-Kummissjoni, għandu jkollha 
s-sede tagħha f'raħal fil-Greċja li għandu 
jiġi ddeterminat mill-Gvern Grieg.

(4) Ir-rappreżentattivi tal-Istati Membri, li 
ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-
13 ta' Diċembru 2003, iddeċidew li l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) li 
kellha tiġi stabbilita abbażi tal-proposta 
mressqa mill-Kummissjoni, għandu jkollha 
s-sede tagħha f'raħal fil-Greċja, li l-gvern 
Grieg iddetermina li għandu jkun 
Heraklion, fi Kreta.
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Or. en

Emenda 131
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Minn mindu twaqqfet l-Aġenzija, l-
isfidi tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni nbidlu flimkien mat-
tekonoloġija, mas-suq u mal-iżviluppi 
soċjoekonomiċi, u kienu s-suġġett ta’ aktar 
riflessjoni u dibattitu. Bi tweġiba għall-
isfidi li qed jinbidlu, l-Unjoni aġġornat il-
prijoritajiet tagħha għall-politika dwar is-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
f’għadd ta’ dokumenti, inkluża l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2006 
Strateġija għal Soċjetà tal-Informazzjoni 
Sigura – Djalogu, sħubija u 
awtorizzazzjoni, ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 
tal-2007 dwar Strateġija għal Soċjetà tal-
Informazzjoni Sigura fl-Ewropa, il-
Komunikazzjoni tal-2009 Protezzjoni tal-
Infrastruttura ta’ Informazzjoni Kritika -
“Inħarsu l-Ewropa minn attakki u tfixkil 
ċibernetiċi fuq skala kbira: it-titjib tat-
tħejjija, is-sigurtà u r-reżistenza”, il-
Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Konferenza Ministerjali dwar il-Ħarsien 
tal-Infrastruttura Kritika ta’ Informazzjoni 
(CIIP), ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-2009 
dwar approċċ Ewropew kollaborattiv tas-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni, . 
Ġiet rikonoxxuta l-ħtieġa li l-Aġenzija tiġi 
modernizzata u msaħħa biex 
tikkontribwixxi b’suċċess għall-isforzi tal-
istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri 
biex dawn jiżviluppaw kapaċità Ewropea li 
tilqa’ l-isfidi tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. Aktar riċentement, il-
Kummissjoni adottat l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa , bħala inizjattiva ewlenija 

(6) Minn mindu twaqqfet l-ENISA, l-isfidi 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
nbidlu flimkien mat-tekonoloġija, mas-suq 
u mal-iżviluppi soċjoekonomiċi, u kienu s-
suġġett ta’ aktar riflessjoni u dibattitu. Bi 
tweġiba għall-isfidi li qed jinbidlu, l-
Unjoni aġġornat il-prijoritajiet tagħha 
għall-politika dwar is-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni f’għadd ta’ dokumenti, 
inkluża l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-2006 Strateġija għal Soċjetà tal-
Informazzjoni Sigura – Djalogu, sħubija u 
awtorizzazzjoni, ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 
tal-2007 dwar Strateġija għal Soċjetà tal-
Informazzjoni Sigura fl-Ewropa, il-
Komunikazzjoni tal-2009 Protezzjoni tal-
Infrastruttura ta’ Informazzjoni Kritika -
“Inħarsu l-Ewropa minn attakki u tfixkil 
ċibernetiċi fuq skala kbira: it-titjib tat-
tħejjija, is-sigurtà u r-reżistenza”, il-
Konklużjonijiet tal-Presidenza tal-
Konferenza Ministerjali dwar il-Ħarsien 
tal-Infrastruttura Kritika ta’ Informazzjoni 
(CIIP), ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-2009 
dwar approċċ Ewropew kollaborattiv tas-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni, . 
Ġiet rikonoxxuta l-ħtieġa li l-Aġenzija tiġi 
modernizzata u msaħħa biex 
tikkontribwixxi b’suċċess għall-isforzi tal-
istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri 
biex dawn jiżviluppaw kapaċità Ewropea li 
tilqa’ l-isfidi tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. Aktar riċentement, il-
Kummissjoni adottat l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa , bħala inizjattiva ewlenija 
taħt strateġija Ewropa 2020. Din l-aġenda 
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taħt strateġija Ewropa 2020. Din l-aġenda 
kumplessiva għandha l-għan li tisfrutta u 
tavvanza l-potenzjal tal-ICT sabiex dan il-
potenzjal jiġi tradott fi tkabbir u 
innovazzjoni sostenibbli. It-titjib fil-fiduċja 
u l-kunfidenza fis-soċjetà tal-informazzjoni 
hija waħda mill-objettivi ewlenin ta' din l-
aġenda kumplessiva, li ħabbret għadd ta' 
azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-
Kummissjoni f'dan il-qasam, inkluża l-
proposta preżenti.

kumplessiva għandha l-għan li tisfrutta u 
tavvanza l-potenzjal tal-ICT sabiex dan il-
potenzjal jiġi tradott fi tkabbir u 
innovazzjoni sostenibbli. It-titjib fil-fiduċja 
u l-kunfidenza fis-soċjetà tal-informazzjoni 
hija waħda mill-objettivi ewlenin ta' din l-
aġenda kumplessiva, li ħabbret għadd ta' 
azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-
Kummissjoni f'dan il-qasam, inkluża l-
proposta preżenti.

Or. en

Emenda 132
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-miżuri tas-suq intern fil-qasam tas-
sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika, u 
b’mod aktar ġenerali, is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni jeħtieġu forom 
differenti ta’ applikazzjonijiet tekniċi u 
organizzattivi mill-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-applikazzjoni eteroġena 
ta’ dawn ir-rekwiżiti tista’ twassal għal 
ineffiċjenzi u tista’ toħloq ostakli fis-suq 
intern. Dan jitlob għal ċentru ta’ 
kompetenza esperta f’livell Ewropew li 
jipprovdi gwida, konsulenza, u meta 
meħtieġ, assistenza dwar kwistjonjiet 
relatati mas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, li fuqu jkunu jistgħu 
jiddependu l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet Ewropej . L-Aġenzija tista’ 
tilqa’ għal dawn il-ħtiġijiet billi tiżviluppa
u żżomm livell għoli ta’ kompetenza 
esperta u tgħin lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni, u bħala konsegwenza ta’ 
dan, lill-komunità kummerċjali biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti legali u regolatorji 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, 

(7) Il-miżuri tas-suq intern fil-qasam tas-
sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika, u 
b’mod aktar ġenerali, is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni jeħtieġu forom 
differenti ta’ applikazzjonijiet tekniċi u 
organizzattivi mill-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-applikazzjoni eteroġena 
ta’ dawn ir-rekwiżiti tista’ twassal għal 
ineffiċjenzi u tista’ toħloq ostakli fis-suq 
intern. Dan jitlob għal ċentru ta’ 
kompetenza esperta f’livell Ewropew li 
jipprovdi gwida, konsulenza, u meta 
meħtieġ, assistenza dwar kwistjonjiet 
relatati mas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, li fuqu jkunu jistgħu 
jiddependu l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet Ewropej u li għandu 
jassumi rwol ewlieni, partikolarment fil-
prevenzjoni – jew fil-provviżjoni ta' 
tweġibiet u soluzzjonijiet rapidi għal 
problemi – dwar is-sigurtà tan-netwerks u 
l-informazzjoni. L-Aġenzija tista’ tilqa’ 
għal dawn il-ħtiġijiet billi tiżviluppa u 
żżomm livell għoli ta’ kompetenza esperta 
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u b’hekk tikkontribwixxi għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

u tgħin lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni, u bħala konsegwenza ta’ 
dan, lill-komunità kummerċjali biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti legali u regolatorji 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, 
u b’hekk tikkontribwixxi għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Or. lt

Emenda 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
mogħtija lilha b’din il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni 
elettronika, u b’mod ġenerali, 
tikkontribwixxi għal livell imtejjeb tas-
sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika, 
billi, fost oħrajn, tipprovdi kompetenza 
esperta u konsulenza, u tippromwovi l-
iskambju ta’ prassi tajba.

(8) L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
mogħtija lilha b’din il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni 
elettronika, u b’mod ġenerali, 
tikkontribwixxi għal livell imtejjeb tas-
sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika, 
billi, fost oħrajn, tipprovdi kompetenza 
esperta u konsulenza, tippromwovi l-
iskambju ta’ prassi tajba u toffri 
suġġerimenti ta' politika.

Or. en

Emenda 134
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi 
għal livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u 
l-informazzjoni fl-Unjoni u għall-iżvilupp 
ta’ kultura ta’ sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni għall-benefiċċju taċ-

(11) L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi 
għal livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u 
l-informazzjoni fl-Unjoni u għall-iżvilupp 
u l-promozzjoni ta’ kultura ta’ sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni għall-
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ċittadini, il-konsumaturi, l-impriżi u l-
organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku fl-
Unjoni Ewropea, u b’hekk tikkontribwixxi 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

benefiċċju taċ-ċittadini, il-konsumaturi, l-
impriżi u l-organizzazzjonijiet tas-settur 
pubbliku fl-Unjoni Ewropea, u b’hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament bla 
xkiel tas-suq intern.

Or. ro

Emenda 135
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Meta jitqies is-sinifikat akbar tan-
netwerks elettroniċi u tal-komunikazzjoni, 
li s'issa jifformaw is-sinsla tal-ekonomija 
Ewropea, u d-daqs attwali tal-ekonomija 
diġitali, għandu jkun hemm żieda 
sinifikanti fir-riżorsi finanzjarji u umani 
allokati lill-Aġenzija, li tikkorrispondi 
mar-rwol u l-kompiti msaħħa, u l-
pożizzjoni kritika fid-difiża tal-ekosistema 
diġitali Ewropea.

Or. en

Emenda 136
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jkun hemm sett ta’ kompiti li 
juri kif l-Aġenzija għandha tilħaq l-
objettivi tagħha filwaqt li jippermetti 
flessibbiltà fl-attivitajiet tagħha. Il-kompiti 

(12) Għandu jkun hemm sett ta’ kompiti li 
juri kif l-Aġenzija għandha tilħaq l-
objettivi tagħha filwaqt li jippermetti 
flessibbiltà fl-attivitajiet tagħha. Il-kompiti 
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mwettqa mill-Aġenzija għandhom jinkludu 
l-ġbir tal-informazzjoni u d-dejta xierqa 
meħtieġa biex tagħmel analiżi tar-riskji 
għas-sigurtà u r-reżistenza tal-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, u biex tevalwa 
b’koperazzjoni mal-Istati Membri l-qagħda 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fl-Ewropa. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
koordinazzjoni mal-Istati Membri u ttejjeb 
il-koperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
fl-Ewropa, b’mod partikolari billi tinvolvi 
fl-attivitajiet tagħha l-korpi nazzjonali 
kompetenti u esperti tas-settur privat fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
tipprovdi għajnuna lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri fid-djalogu tagħhom mal-
industrija biex jiġu indirizzati l-problemi 
relatati mas-sigurtà fi prodotti tal-ħardwer 
u s-softwer, biex b’hekk tikkontribwixxi 
għal approċċ kollaborattiv tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

mwettqa mill-Aġenzija għandhom jinkludu 
l-ġbir tal-informazzjoni u d-dejta xierqa 
meħtieġa biex tagħmel analiżi tar-riskji 
għas-sigurtà u r-reżistenza tal-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, u biex tevalwa 
b’koperazzjoni mal-Istati Membri l-qagħda 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fl-Ewropa. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
koordinazzjoni mal-Istati Membri u ttejjeb 
il-koperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
fl-Ewropa, b’mod partikolari billi tinvolvi 
fl-attivitajiet tagħha l-korpi nazzjonali 
kompetenti u esperti tas-settur privat fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, b'mod partikolari l-
fornituri ta' netwerks u servizzi ta' 
komunikazzjoni elettronika, manifatturi 
ta' tagħmir għan-netwerk u bejjiegħa ta' 
software.. L-Aġenzija għandha tipprovdi 
għajnuna lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri fid-djalogu tagħhom mal-
industrija biex jiġu indirizzati l-problemi 
relatati mas-sigurtà fi prodotti tal-ħardwer 
u s-softwer, biex b’hekk tikkontribwixxi 
għal approċċ kollaborattiv tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 137
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jkun hemm sett ta’ kompiti li 
juri kif l-Aġenzija għandha tilħaq l-
objettivi tagħha filwaqt li jippermetti 
flessibbiltà fl-attivitajiet tagħha. Il-kompiti 
mwettqa mill-Aġenzija għandhom jinkludu 
l-ġbir tal-informazzjoni u d-dejta xierqa 
meħtieġa biex tagħmel analiżi tar-riskji 
għas-sigurtà u r-reżistenza tal-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, u biex tevalwa 

(12) Għandu jkun hemm sett ta’ kompiti li 
juri kif l-Aġenzija għandha tilħaq l-
objettivi tagħha filwaqt li jippermetti 
flessibbiltà fl-attivitajiet tagħha. Il-kompiti 
mwettqa mill-Aġenzija għandhom jinkludu 
l-ġbir tal-informazzjoni u d-dejta xierqa 
meħtieġa biex tagħmel analiżi tar-riskji 
għas-sigurtà u r-reżistenza tal-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, u biex tevalwa 
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b’koperazzjoni mal-Istati Membri l-qagħda 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fl-Ewropa. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
koordinazzjoni mal-Istati Membri u ttejjeb 
il-koperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
fl-Ewropa, b’mod partikolari billi tinvolvi 
fl-attivitajiet tagħha l-korpi nazzjonali 
kompetenti u esperti tas-settur privat fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
tipprovdi għajnuna lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri fid-djalogu tagħhom mal-
industrija biex jiġu indirizzati l-problemi 
relatati mas-sigurtà fi prodotti tal-ħardwer 
u s-softwer, biex b’hekk tikkontribwixxi 
għal approċċ kollaborattiv tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

b’koperazzjoni mal-Istati Membri l-qagħda 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fl-Ewropa. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
koordinazzjoni u l-kollaborazzjoni mal-
Istati Membri u ttejjeb il-koperazzjoni bejn 
il-partijiet interessati fl-Ewropa, b’mod 
partikolari billi tinvolvi fl-attivitajiet 
tagħha l-korpi nazzjonali u Ewropej 
kompetenti u esperti ta' livell għoli tas-
settur privat fil-qasam tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni. L-Aġenzija 
għandha tipprovdi għajnuna lill-
Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Istati Membri fid-djalogu tagħhom mal-
industrija biex jiġu indirizzati l-problemi 
relatati mas-sigurtà fi prodotti tal-ħardwer 
u s-softwer, biex b’hekk tikkontribwixxi 
għal approċċ kollaborattiv tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. ro

Emenda 138
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jkun hemm sett ta’ kompiti li 
juri kif l-Aġenzija għandha tilħaq l-
objettivi tagħha filwaqt li jippermetti 
flessibbiltà fl-attivitajiet tagħha. Il-kompiti 
mwettqa mill-Aġenzija għandhom jinkludu 
l-ġbir tal-informazzjoni u d-dejta xierqa 
meħtieġa biex tagħmel analiżi tar-riskji 
għas-sigurtà u r-reżistenza tal-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, u biex tevalwa 
b’koperazzjoni mal-Istati Membri l-qagħda 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fl-Ewropa. L-Aġenzija għandha tiżgura l-

(12) Għandu jkun hemm sett ta’ kompiti li 
juri kif l-Aġenzija għandha tilħaq l-
objettivi tagħha filwaqt li jippermetti 
flessibbiltà fl-attivitajiet tagħha. Il-kompiti 
mwettqa mill-Aġenzija għandhom jinkludu 
l-ġbir tal-informazzjoni u d-dejta xierqa 
meħtieġa biex tagħmel analiżi tar-riskji 
għas-sigurtà u r-reżistenza tal-infrastruttura 
u s-servizzi elettroniċi, u biex tevalwa 
b’koperazzjoni mal-Istati Membri, il-
Kummissjoni u fejn xieraq mal-
parteċipanti interessati rilevanti, l-qagħda 
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koordinazzjoni mal-Istati Membri u ttejjeb 
il-koperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
fl-Ewropa, b’mod partikolari billi tinvolvi 
fl-attivitajiet tagħha l-korpi nazzjonali 
kompetenti u esperti tas-settur privat fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
tipprovdi għajnuna lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri fid-djalogu tagħhom mal-
industrija biex jiġu indirizzati l-problemi 
relatati mas-sigurtà fi prodotti tal-ħardwer 
u s-softwer, biex b’hekk tikkontribwixxi 
għal approċċ kollaborattiv tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fl-Ewropa. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
koordinazzjoni mal-Istati Membri u ttejjeb 
il-koperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
fl-Ewropa, b’mod partikolari billi tinvolvi 
fl-attivitajiet tagħha l-korpi nazzjonali 
kompetenti u esperti tas-settur privat fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
tipprovdi għajnuna lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri fid-djalogu tagħhom mal-
industrija biex jiġu indirizzati l-problemi 
relatati mas-sigurtà fi prodotti tal-ħardwer 
u s-softwer, biex b’hekk tikkontribwixxi 
għal approċċ kollaborattiv tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu l-kompetenzi eżekuttivi tal-Kummissjoni, u s-sjieda tal-infrastrutturi tan-
netwerk, il-ġestjoni u l-ħidma mis-settur privat, dawn ma għandhomx jiġu esklużi milli 
jipparteċipaw f'konsultazzjonijiet dwar kwistjonijiet marbuta mal-NIS;

Emenda 139
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Aġenzija għandha topera bħala punt 
ta’ referenza u tistabbilixxi fiduċja permezz 
tal-indipendenza tagħha, il-kwalità tal-
konsulenza li toffri u l-informazzjoni li 
xxerred, it-trasparenza tal-proċeduri u l-
metodi tal-operat tagħha, u r-reqqa tagħha 
fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha. L-
Aġenzija għandha tibni fuq l-isforzi 
nazzjonali u tal-Unjoni u għaldaqstant 
tiżvolġi l-kompiti tagħha b’koperazzjoni 
sħiħa mal-Istati Membri, u tkun miftuħa 
għall-kuntatti mal-industrija u mal-partijiet 
interessati l-oħra rilevanti. Barra minn dan, 

(13) L-Aġenzija għandha topera bħala punt 
ta’ referenza u tistabbilixxi fiduċja permezz 
tal-indipendenza tagħha, il-kwalità tal-
konsulenza li toffri u l-informazzjoni li 
xxerred, it-trasparenza tal-proċeduri u l-
metodi tal-operat tagħha, u r-reqqa tagħha 
fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilha. L-
Aġenzija għandha tibni fuq l-isforzi 
nazzjonali u tal-Unjoni u għaldaqstant 
tiżvolġi l-kompiti tagħha b’koperazzjoni 
sħiħa mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni, u tkun miftuħa għall-kuntatti 
mal-industrija u mal-partijiet interessati l-
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l-Aġenzija għandha tibni fuq l-
informazzjoni li tikseb mis-settur privat u 
fuq il-koperazzjoni miegħu, settur li 
għandu rwol importanti fis-sigurtà tal-
komunikazzjoni, fl-infrastruttura u fis-
servizzi elettroniċi.

oħra rilevanti. Barra minn dan, l-Aġenzija 
għandha tibni fuq l-informazzjoni li tikseb 
mis-settur privat u fuq il-koperazzjoni 
miegħu, settur li għandu rwol importanti 
fis-sigurtà tal-komunikazzjoni, fl-
infrastruttura u fis-servizzi elettroniċi.

Or. en

Emenda 140
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni nidiet is-Sħubija 
Ewropea tas-Settur Pubbliku u l-Privat 
għar-Reżistenza bħala qafas ta’ governanza 
flessibbli għall-Ewropa kollha għar-
reżistenza tal-infrastruttura tal-ICT, li fiha
l-Aġenzija għandu jkollha rwol ta’ 
faċilitatur, filwaqt li tiġbor flimkien lill-
partijiet interessati mis-settur pubbliku u l-
privat biex jiddiskutu l-prijoritajiet tal-
politika pubblika, id-dimensjonijiet 
ekonomiċi u tas-suq tal-isfidi u l-miżuri 
għar-reżistenza tal-infratruttura tal-ICT, u 
biex tidentijfika r-responsabbiltà tal-
partijiet interessati.

(14) Il-Kummissjoni nidiet is-Sħubija 
Ewropea tas-Settur Pubbliku u l-Privat 
għar-Reżistenza bħala qafas ta’ governanza 
flessibbli għall-Ewropa kollha għar-
reżistenza tal-infrastruttura tal-ICT, u li 
fihom, l-Aġenzija għandha tiżviluppa
għarfien espert sabiex tippromwovi 
kooperazzjoni eqreb bejn is-setturi 
pubbliċi u privati u għandu jkollha rwol ta’ 
faċilitatur, filwaqt li tiġbor flimkien lill-
partijiet interessati mis-settur pubbliku u l-
privat biex jiddiskutu l-prijoritajiet tal-
politika pubblika, id-dimensjonijiet 
ekonomiċi u tas-suq tal-isfidi u l-miżuri 
għar-reżistenza tal-infratruttura tal-ICT, u 
biex tidentijfika r-responsabbiltà tal-
partijiet interessati.

Or. lt

Emenda 141
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Aġenzija għandha tipprovdi 
konsulenza lill-Kummissjoni permezz ta’ 
opinjonijiet u analiżi teknika u 
soċjoekonomika fuq talba tal-
Kummmissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, biex tgħin fl-iżvilupp tal-politika fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha wkoll 
tassisti, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità fir-rigward 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

(15) L-Aġenzija għandha tipprovdi 
konsulenza lill-Kummissjoni permezz ta’ 
opinjonijiet u analiżi teknika u 
soċjoekonomika fuq talba tal-
Kummmissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, biex tgħin fl-iżvilupp tal-politika fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha wkoll 
tassisti, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri, il-Korp ta' Regolaturi Ewropej 
tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 
(BEREC) u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità fir-rigward 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 142
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Aġenzija għandha tipprovdi 
konsulenza lill-Kummissjoni permezz ta’ 
opinjonijiet u analiżi teknika u 
soċjoekonomika fuq talba tal-
Kummmissjoni jew fuq l-inizjattiva 
tagħha stess, biex tgħin fl-iżvilupp tal-
politika fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
wkoll tassisti, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità fir-rigward 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

(15) L-Aġenzija għandha tipprovdi 
konsulenza lill-Kummissjoni permezz ta’ 
opinjonijiet u analiżi teknika u 
soċjoekonomika biex tgħin fl-iżvilupp tal-
politika fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
wkoll tassisti lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fl-
isforzi tagħhom biex jiżviluppaw politika u 
kapaċità fir-rigward tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. en
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Emenda 143
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-Aġenzija għandha tipprovdi 
konsulenza lill-Kummissjoni permezz ta’ 
opinjonijiet u analiżi teknika u 
soċjoekonomika fuq talba tal-
Kummmissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, biex tgħin fl-iżvilupp tal-politika fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha wkoll 
tassisti, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità fir-rigward 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

L-Aġenzija għandha tipprovdi konsulenza 
lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew permezz ta’ 
opinjonijiet u analiżi teknika u 
soċjoekonomika fuq talba tal-
Kummmissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, biex tgħin fl-iżvilupp tal-politika fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
wkoll tassisti, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri u lill-korpi Ewropej fl-isforzi 
tagħhom biex jiżviluppaw politika u 
kapaċità fir-rigward tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. ro

Emenda 144
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-
koperazzjoni fost il-korpi pubbliċi 
kompetenti tal-Istati Membri, b’mod 
partikolari b’appoġġ għall-iżvilupp u l-
iskambju ta’ prassi tajba u ta’ standards 
għal programmi edukattivi u skemi biex 
titqajjem kuxjenza. Din l-azzjoni tkun 
iffaċilitata permezz ta’ aktar skambju ta’ 
informazzjoni bejn l-Istati Membri. L-
Aġenzija għandha wkoll tappoġġja l-
koperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
pubbliċi u privati fil-livell tal-Unjoni, 
parzjalment permezz tal-promozzjoni tal-

(20) L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-
koperazzjoni fost il-korpi pubbliċi 
kompetenti tal-Istati Membri, b’mod 
partikolari b’appoġġ għall-iżvilupp, il-
promozzjoni u l-iskambju ta’ prassi tajba u 
ta’ standards għal programmi edukattivi u 
skemi biex titqajjem kuxjenza. Din l-
azzjoni tkun iffaċilitata permezz ta’ aktar 
skambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati 
Membri. L-Aġenzija għandha wkoll 
tappoġġja l-koperazzjoni bejn il-partijiet 
interessati pubbliċi u privati fil-livell tal-
Unjoni, parzjalment permezz tal-
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qsim ta’ informazzjoni, ta’ kampanji biex 
titqajjem kuxjenza u ta’ programmi 
edukattivi u taħriġ.

promozzjoni tal-qsim ta’ informazzjoni, ta’ 
kampanji biex titqajjem kuxjenza u ta’ 
programmi edukattivi u taħriġ.

Or. ro

Emenda 145
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-Aġenzija għandha, inter alia, 
tgħin lill-istituzzjonijiet rilevanti Ewropej 
u lill-Istati Membri fit-tfassil u fl-
implimentazzjoni ta' kampanja edukattiva 
għall-utenti aħħarija madwar l-Unjoni, li 
jkollha l-għan li tippromwovi imġiba 
individwali onlajn aktar sikura u li 
għandha tqajjem għarfien dwar it-theddid 
potenzjali fiċ-ċiberspazju 
(ċiberkriminalità, attakki ta' phishing,
botnets, frodi finanzjarja u bankarja, iżda 
wkoll awtentifikazzjoni bażika – u parir 
dwar il-protezzjoni tad-data).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eżempju meħud minn "National Ciber Security Awareness Month" (Xahar ta' Għarfien dwar 
is-sigurtà ċibernetika), mniedi mill-Gvern tal-Istati Uniti fl-2003. Aktar informazzjoni tista' 
tinkiseb minn http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm;
http://www.staysafeonline.org/ncsam

Emenda 146
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fejn xieraq u utli biex tilħaq l-ambitu, 
l-objettivi tagħha u biex twettaq il-ħidmiet 
tagħha, l-Aġenzija għandha taqsam l-
esperjenza u l-informazzjoni ġenerali mal-
korpi u l-aġenziji imwaqqfa taħt il-liġi tal-
Unjoni Ewropea u li għandhom x’jaqsmu 
mas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni.

(23) Fejn xieraq u utli biex tilħaq l-ambitu, 
l-objettivi tagħha u biex twettaq il-ħidmiet 
tagħha, l-Aġenzija għandha taqsam l-
esperjenza u l-informazzjoni ġenerali mal-
korpi u l-aġenziji imwaqqfa taħt il-liġi tal-
Unjoni Ewropea u li għandhom x’jaqsmu 
mas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
tikkontribwixxi biex tidentifika 
prijoritajiet ta' riċerka, fil-livell Ewropew, 
fl-oqsma tal-flessibilità tan-netwerk u s-
sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni, u 
għandha twassal l-għarfien dwar il-
bżonnijiet tal-industrija lill-istituzzjonijiet 
ta' riċerka potenzjali.

Or. lt

Emenda 147
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-problemi tas-sigurtà tan-netwerks u 
l-informazzjoni huma kwistjonijiet globali. 
Hemm bżonn ta’ koperazzjoni 
internazzjonali aktar mill-qrib biex jittejbu 
l-istandards tas-sigurtà, jittejjeb l-iskambju 
ta’ informazzjoni, u jiġi promoss approċċ 
globali komuni għal kwistjonijiet tas-
sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni. 
Għal dan il-għan, l-Aġenzija għandha 
tappoġġja l-koperazzjoni bejn pajjiżi terzi 
u organizzazzjonijiet internazzjonali 
b’koperazzjoni, fejn xieraq, mal-SEAE.

(26) Il-problemi tas-sigurtà tan-netwerks u 
l-informazzjoni huma kwistjonijiet globali. 
Hemm bżonn ta’ koperazzjoni 
internazzjonali biex tindirizza l-ħtieġa ta' 
qafas legali internazzjonali biex jitjiebu l-
istandards tas-sigurtà (inkluż id-
definizzjoni ta' normi ta' imġiba komuni u 
kodiċi ta' kondotta) u l-qsim ta' 
informazzjoni, il-promozzjoni ta' 
kollaborazzjoni internazzjonali 
b'reazzjoni mħaffa kif ukoll permezz ta'
approċċ globali komuni għal kwistjonijiet 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni. 
Għal dan il-għan, l-Aġenzija għandha 
tappoġġja parteċipazzjoni Ewropea aktar 
b'saħħitha u l-koperazzjoni bejn pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
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b’koperazzjoni, billi tipprovdi, fejn xieraq, 
l-għarfien espert u l-analiżi meħtieġa 
għall-korpi u l-istituzzjonijiet rilevanti 
Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri proposti huma kollha elementi ewlenin għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni dwar is-
sigurtà ċibernetika u tan-netwerks tal-informazzjoni. Hekk kif il-preżenza tal-Unjoni fid-
diskussjonijiet ta' kooperazzjoni internazzjonali teħtieġ li tissaħħaħ, l-ENISA għandha tiġi 
promossa biex tipprovdi għarfien espert lill-korpi rilevanti tal-UE u/jew tal-istituzzjonijiet;

Emenda 148
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-eżerċitar tal-ħidmiet tal-Aġenzija 
għandhom isaħħu u mhux suppost li 
għandu jfixkel il-kompetenzi u ma 
għandux joħloq preġudizzji jew jikkoinċidi 
mal-poteri rilevanti u l-ħidmiet mogħtija 
lil: It-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija 
m’għandux jinterferixxi mal-kompetenzi 
jew jostakola, jimpedixxi jew jirkeb il-
poteri rilevanti u l-ħidmiet tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kif stabbilit fid-
Direttivi relatati man-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, kif ukoll il-
Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) 
stabbilit bir-Regolament 1211/2009 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-
Kumitat tal-Komunikazzjonijiet msemmi 
fid-Direttiva 2002/21/KE, il-korpi Ewropej 
tal-istandardizzazzjoni, il-korpi nazzjonali 
tal-istandardizzazzjoni u l-Kumitat 
Permanenti kif stipulat fid-Direttiva 
98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li 
tistabbilixxi proċedura għall-forniment ta’ 

(27) L-eżerċitar tal-ħidmiet tal-Aġenzija 
għandhom isaħħu u mhux suppost li 
għandu jfixkel il-kompetenzi u ma 
għandux joħloq preġudizzji jew jikkoinċidi 
mal-poteri rilevanti u l-ħidmiet mogħtija 
lil: It-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija 
m’għandux jinterferixxi mal-kompetenzi 
jew jostakola, jimpedixxi jew jirkeb il-
poteri rilevanti u l-ħidmiet tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kif stabbilit fid-
Direttivi relatati man-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, kif ukoll il-
Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) 
stabbilit bir-Regolament 1211/2009 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, li 
għandhom jkunu rappreżentati fil-Grupp 
Permanenti ta' Partijiet Interessati tal-
Aġenzija,u l-Kumitat tal-
Komunikazzjonijiet msemmi fid-Direttiva 
2002/21/KE, il-korpi Ewropej tal-
istandardizzazzjoni, il-korpi nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni u l-Kumitat Permanenti 
kif stipulat fid-Direttiva 98/34/KE tal-
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informazzjoni fil-qasam ta’ standards u 
regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar 
servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika u l-
awtoritajiet ta’ sorveljanza tal-Istati 
Membri relatati mal-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ din id-dejta.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-
forniment ta’ informazzjoni fil-qasam ta’ 
standards u regolamenti tekniċi u tar-regoli 
dwar servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika u 
l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tal-Istati 
Membri relatati mal-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-
dejta personali u dwar il-moviment liberu
ta’ din id-dejta.

Or. en

Emenda 149
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex jiġi żgurat li l-Aġenzija tkun 
effettiva, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom ikunu rrappreżentati fuq il-Bord 
tat-Tmexxija, li għandu jiddefinixxi d-
direzzjoni ġenerali tal-attivitajiet tal-
Aġenzija u jiżgura li din twettaq il-kompiti 
skont dan ir-Regolament. Il-Bord tat-
Tmexxija għandu jkun fdat bil-poteri 
meħtieġa biex jistabbilixxi l-baġit, 
jivverifika l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-
regoli finanzjarji xierqa, jistabbilixxi 
proċeduri ta’ ħidma trasparenti għat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet mill-Aġenzija, jadotta l-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija, jadotta 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess u r-regoli 
interni tal-operat tal-Aġenzija, u jaħtar u 
jiddeċiedi dwar l-estensjoni jew it-tmiem 
tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv. Il-Bord 
tat-Tmexxija għandu jkollu l-kapaċità li 
jwaqqaf korpi ta’ ħidma biex jgħinuh fil-
kompiti tiegħu; dawn il-korpi pereżempju 
għandhom ifasslu d-deċiżjonijiet tiegħu 
jew jimmonitorjaw l-implimentazzjoni 
tagħhom.

(28) Sabiex jiġi żgurat li l-Aġenzija tkun 
effettiva, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom ikunu rrappreżentati fuq il-Bord 
tat-Tmexxija, li għandu jiddefinixxi d-
direzzjoni ġenerali tal-attivitajiet tal-
Aġenzija u jiżgura li din twettaq il-kompiti 
skont dan ir-Regolament. Il-Bord tat-
Tmexxija għandu jkun fdat bil-poteri 
meħtieġa biex jistabbilixxi l-baġit, 
jivverifika l-eżekuzzjoni tiegħu, jadotta r-
regoli finanzjarji xierqa, jistabbilixxi 
proċeduri ta’ ħidma trasparenti għat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet mill-Aġenzija, jadotta l-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija, jadotta 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess u r-regoli 
interni tal-operat tal-Aġenzija, u jaħtar jew 
iwarrab id-Direttur Eżekuttiv, soġġett għal 
konferma mill-Parlament Ewropew. Il-
Bord tat-Tmexxija għandu jkollu l-kapaċità 
li jwaqqaf korpi ta’ ħidma biex jgħinuh fil-
kompiti tiegħu; dawn il-korpi pereżempju 
għandhom ifasslu d-deċiżjonijiet tiegħu 
jew jimmonitorjaw l-implimentazzjoni 
tagħhom.
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Or. en

Emenda 150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu l-
għażla li jwaqqaf Gruppi ta’ Ħidma ad hoc 
biex jiġu indirizzati kwistjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dawk ta’ natura 
xjentifika jew teknika, jew legali jew 
soċjoekonomika. Meta jwaqqaf Gruppi ta’ 
Ħidma ad hoc id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jikseb input u jiddependi mill-kompetenza 
esperta esterna rilevanti meħtieġa biex l-
Aġenzija jkollha aċċess għall-
informazzjoni l-aktar aġġornata disponibbli 
dwar l-isfidi tas-sigurtà ppreżentati mis-
soċjetà tal-informazzjoni li qed tiżviluppa. 
L-Aġenzija għandha tiżgura li s-sħubija fil-
Gruppi ta’ Ħidma ad hoc issir skont l-ogħla 
standards ta’ għarfien speċjalizzat, filwaqt 
li jingħata kas ta’ bilanċ rappreżentattiv, kif 
xieraq filwaqt li jkunu kkunsidrati l-
kwistjonijiet speċifiċi, bejn l-
amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati 
Membri, is-settur privat, inklużi l-
industrija, l-utenti, u l-esperti akkademiċi 
fis-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni. 
L-Aġenzija tista’, skont il-ħtieġa, tistieden 
esperti individwali magħrufa bħala 
kompetenti fil-qasam rilevanti biex jieħdu 
sehem fil-proċeduri tal-Gruppi ta’ Ħidma, 
fuq bażi ta’ każ każ. L-ispejjeż tagħhom 
għandhom jitħallsu mill-Aġenzija skont ir-
regoli interni tagħha u skont ir-
Regolamenti Finanzjarji eżistenti.

(30) Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu l-
għażla li jwaqqaf Gruppi ta’ Ħidma ad hoc 
biex jiġu indirizzati kwistjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dawk ta’ natura 
xjentifika, teknika, jew legali jew 
soċjoekonomika. Meta jwaqqaf Gruppi ta’ 
Ħidma ad hoc id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jikseb input u jiddependi mill-kompetenza 
esperta esterna rilevanti meħtieġa biex l-
Aġenzija jkollha aċċess għall-
informazzjoni l-aktar aġġornata disponibbli 
dwar l-isfidi tas-sigurtà ppreżentati mis-
soċjetà tal-informazzjoni li qed tiżviluppa. 
L-Aġenzija għandha tiżgura li s-sħubija fil-
Gruppi ta’ Ħidma ad hoc issir skont l-ogħla 
standards ta’ għarfien speċjalizzat, filwaqt 
li jingħata kas ta’ bilanċ rappreżentattiv, kif 
xieraq filwaqt li jkunu kkunsidrati l-
kwistjonijiet speċifiċi, bejn l-
amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati 
Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, is-
settur privat, inklużi l-industrija, l-utenti, u 
l-esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni. L-Aġenzija 
tista’, kif xieraq, tistieden esperti 
individwali magħrufa bħala kompetenti fil-
qasam rilevanti biex jieħdu sehem fil-
proċeduri tal-Gruppi ta’ Ħidma, fuq bażi 
ta’ każ każ. L-ispejjeż tagħhom għandhom 
jitħallsu mill-Aġenzija skont ir-regoli 
interni tagħha u skont ir-Regolamenti 
Finanzjarji eżistenti.

Or. en
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Emenda 151
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Aġenzija għandha rispettivament 
topera skont (i) il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, fejn tiżgura livell xieraq ta’ 
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri dwar 
kwistjonijiet relatati mal-NIS u t-titjib tal-
effettività tal-politiki nazzjonali, u b’hekk 
jiżdied il-valur tagħhom u (ii) il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, fejn ma tmurx lil hinn 
milli meħtieġ biex tilħaq l-objettivi 
stipulati f’dan ir-Regolament.

(32) L-Aġenzija għandha rispettivament 
topera skont (i) il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, fejn tiżgura livell xieraq ta’ 
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u 
korpi nazzjonali dwar kwistjonijiet relatati 
mal-NIS u t-titjib tal-effettività tal-politiki 
nazzjonali, u b’hekk jiżdied il-valur 
tagħhom u (ii) il-prinċipju tal-
proporzjonalità, fejn ma tmurx lil hinn 
milli meħtieġ biex tilħaq l-objettivi 
stipulati f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 152
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Sabiex ikun hemm garanzija tal-
awtonomija u l-indipendenza sħiħa tal-
Aġenzija, huwa meqjus neċessarju li din 
tingħata baġit awtonomu fejn id-dħul 
tagħha jiġi primarjament minn 
kontribuzzjoni mill-Unjoni u 
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi li jkun 
qed jieħdu sehem fil-ħidma tal-Aġenzija. 
L-Istat Membru ospitanti, jew kwalunkwe 
Stat Membru ieħor, għandu jitħalla 
jagħmel kontibuzzjonijiet volontarji għad-
dħul tal-Aġenzija. Il-proċedura baġitarja 
tal-Unjoni tibqa’ applikabbli fir-rigward ta’ 
kwalunkwe sussidji li jitħallsu mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn 
hekk, il-Qorti tal-Awdituri tagħmel il-

(35) Sabiex ikun hemm garanzija tal-
awtonomija u l-indipendenza sħiħa tal-
Aġenzija, u biex din titħalla twettaq 
kompiti ġodda jew addizzjonali, huwa 
meqjus neċessarju li din tingħata baġit 
suffiċjenti u awtonomu fejn id-dħul tagħha 
jiġi primarjament minn kontribuzzjoni 
mill-Unjoni u kontribuzzjonijiet minn 
pajjiżi terzi li jkun qed jieħdu sehem fil-
ħidma tal-Aġenzija. L-Istat Membru 
ospitanti, jew kwalunkwe Stat Membru 
ieħor, għandu jitħalla jagħmel 
kontibuzzjonijiet volontarji għad-dħul tal-
Aġenzija. Il-proċedura baġitarja tal-Unjoni 
tibqa’ applikabbli fir-rigward ta’ 
kwalunkwe sussidji li jitħallsu mill-baġit 
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verifika tal-kontijiet. ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn 
hekk, il-Qorti tal-Awdituri tagħmel il-
verifika tal-kontijiet.

Or. en

Emenda 153
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Aġenzija għandha tiġi wara l-
ENISA kif stabbilit bir Regolament 
Nru 460/2004. Fi ħdan il-qafas tad-
deċiżjoni tar-Rappreżentattivi tal-Istati 
Membri, li ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew 
fit-13 ta' Diċembru 2003, l-Istat Membru 
ospitanti għandu jżomm u jiżviluppa l-
ftehimiet prattiċi attwali sabiex jiżgura 
tħaddim effiċjeti u bla xkiel u tal-Aġenzija, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
kooperazzjoni u l-assitenza tal-Aġenzija 
mal-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
korpi kompetenti tagħhom, istituzzjonijiet 
u korpi oħra tal-Unjoni, partijiet interessati 
pubbliċi u privati mill-Ewropa kollha.

(36) L-Aġenzija għandha tiġi wara l-
ENISA kif stabbilit bir Regolament 
Nru 460/2004. Fi ħdan il-qafas tad-
deċiżjoni tar-Rappreżentattivi tal-Istati 
Membri, li ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew 
fit-13 ta' Diċembru 2003, l-Istat Membru 
ospitanti għandu jżomm u jiżviluppa l-
ftehimiet prattiċi attwali, kif stipulat mill-
ftehim dwar is-sede sabiex jiżgura tħaddim 
effiċjeti u bla xkiel u tal-Aġenzija, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-kooperazzjoni u 
l-assitenza tal-Aġenzija mal-Kummissjoni, 
l-Istati Membri u l-korpi kompetenti 
tagħhom, istituzzjonijiet u korpi oħra tal-
Unjoni, partijiet interessati pubbliċi u 
privati mill-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 36 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) L-Aġenzija għandha tkun kapaċi li, 
fuq talba minn Stat Membru jew mill-
Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, li 
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jissekkondaw fl-istess ħin sa 10% tal-
persunal għall-għoti ta' assistenza u 
għarfien fl-indirizzar ta' kwistjonijiet ta' 
sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni.

Or. en

Emenda 155
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 36 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) L-Aġenzija għandha tkun kapaċi li, 
fuq talba minn Stat Membru jew mill-
Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, li 
jissekkondaw fl-istess ħin sa 10% tal-
persunal għall-għoti ta' assistenza u 
għarfien fl-indirizzar ta' kwistjonijiet ta' 
sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni.

Or. en

Emenda 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 36 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36b) Id-dispożizzjonijiet tal-punt 47 tal-
Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 
2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-
dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni 
finanzjarja soda għandu japplika għat-
tiġdid tal-mandat tal-Aġenzija u għal kull 
deċiżjoni tal-awtorità leġiżlattiva favur 
dan it-tip ta' tiġdid għandha sseħħ 
mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet 
tal-awtorità baġitarja fil-kuntest tal-
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proċedura baġitarja annwali.

Or. en

Emenda 157
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita 
għal perjodu limitat. L-attivitajiet tagħha 
jkunu evalwati fir-rigward tal-effettività 
tal-ilħuq tal-objettivi u tal-prassi ta’ 
ħidma tagħha, biex tiġi determinata l-
validità kontinwa, jew xorta oħra, tal-
objettivi tal-Aġenzija, u fuq bażi ta’ dan, 
jekk it-tul ta’ żmien tal-attivitajiet tagħha 
għandux jiġi estiż aktar,

(37) L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita 
għal perjodu ta' żmien illimitat. Għandu 
jiġi stipulat ftehim dwar prestazzjoni 
annwali bejn l-Aġenzija u l-Kummissjoni, 
li għandi jinkludi r-rapport ta' 
valutazzjoni ġenerali dwar l-effikaċja u l-
objettivi miksuba u li għandu jitressaq 
kull sena lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-
Awdituri. B'żieda ma' dan għandha 
titwettaq valutazzjoni indipendenti sħiħa 
kull tliet snin.

Or. en

Emenda 158
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita 
għal perjodu limitat. L-attivitajiet tagħha 
jkunu evalwati fir-rigward tal-effettività 
tal-ilħuq tal-objettivi u tal-prassi ta’ 
ħidma tagħha, biex tiġi determinata l-
validità kontinwa, jew xorta oħra, tal-
objettivi tal-Aġenzija, u fuq bażi ta’ dan, 
jekk it-tul ta’ żmien tal-attivitajiet tagħha 
għandux jiġi estiż aktar,

(37) Peress li s-sistema ta' mandat attwali 
tillimita l-kapaċità tal-Aġenzija fit-tfassil 
ta' ippjanar għat-tul ta' żmien għall-
operazzjonijiet u l-attivitajiet tagħha u 
tipprevjeni l-kontinwità tal-ħidma tagħha, 
għandha titqies il-possibilità li jitneħħa l-
mandat temporanju tagħha.
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Or. en

Emenda 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita 
għal perjodu limitat. L-attivitajiet tagħha 
jkunu evalwati fir-rigward tal-effettività 
tal-ilħuq tal-objettivi u tal-prassi ta’ 
ħidma tagħha, biex tiġi determinata l-
validità kontinwa, jew xorta oħra, tal-
objettivi tal-Aġenzija, u fuq bażi ta’ dan, 
jekk it-tul ta’ żmien tal-attivitajiet tagħha 
għandux jiġi estiż aktar,

(37) L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita 
għal perjodu indefinit u għalhekk għandu 
jkollha mandat permanenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENISA tibqa waħda mill-ftit Aġenziji Ewropej mingħajr mandat permanenti. Mandat iqsar 
iwaqqaf il-prospetti għat-tul tal-ENISA rigward l-ippjanar strateġiku u operattiv, il-
parteċipazzjoni tal-persual u tal-politika.

Emenda 160
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita 
għal perjodu limitat. L-attivitajiet tagħha 
jkunu evalwati fir-rigward tal-effettività 
tal-ilħuq tal-objettivi u tal-prassi ta’ 
ħidma tagħha, biex tiġi determinata l-
validità kontinwa, jew xorta oħra, tal-
objettivi tal-Aġenzija, u fuq bażi ta’ dan, 
jekk it-tul ta’ żmien tal-attivitajiet tagħha 

(37) L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita 
għal perjodu indefinit u għalhekk għandu 
jkollha mandat permanenti.
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għandux jiġi estiż aktar,

Or. en

Emenda 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (minn issa ’l 
quddiem “l-Aġenzija”) bl-iskop li 
tikkontribwixxi għal livell għoli tas-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni fl-Unjoni u 
biex tqajjem kuxjenza u tiżviluppa kultura 
ta’ sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fis-soċjetà għall-benefiċċju taċ-ċittadini, 
tal-konsumaturi, tal-impriżi u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku fl-
Unjoni Ewropea, u b’hekk tikkontribwixxi 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (minn issa ’l 
quddiem “l-Aġenzija”) bl-iskop li 
tikkontribwixxi għal livell għoli tas-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni fl-Unjoni u 
biex tqajjem kuxjenza u tiżviluppa kultura 
ta’ sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fis-soċjetà għall-benefiċċju taċ-ċittadini, 
tal-konsumaturi, tal-impriżi u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku fl-
Unjoni Ewropea, u b’hekk tikkontribwixxi 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern 
u l-ħolqien ta' suq uniku diġitali Ewropew 
li jiffunzjona bis-sħiħ..

Or. en

Emenda 162
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (minn issa ’l 
quddiem “l-Aġenzija”) bl-iskop li 
tikkontribwixxi għal livell għoli tas-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni fl-Unjoni u 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (minn issa ’l 
quddiem “l-Aġenzija”) bl-iskop li 
tikkontribwixxi għal livell għoli tas-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni fl-Unjoni u 
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biex tqajjem kuxjenza u tiżviluppa kultura 
ta’ sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fis-soċjetà għall-benefiċċju taċ-ċittadini, 
tal-konsumaturi, tal-impriżi u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku fl-
Unjoni Ewropea, u b’hekk tikkontribwixxi 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

biex tqajjem kuxjenza u tiżviluppa u 
tippromwovi kultura ta’ sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni fis-soċjetà 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini, tal-
konsumaturi, tal-intrapriżi u tal-
organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku fl-
Unjoni Ewropea, u b’hekk tikkontribwixxi 
għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern.

Or. ro

Emenda 163
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet tal-
Unjoni l-oħrajn, lill-Istati Membri u lill-
industrija biex tilqa' r-rekwiżiti attwali u 
futuri tas-sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
biex b'hekk tikkontribwixxi għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Or. en

Emenda 164
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-objettivi u l-kompiti tal-Aġenzija 
jkunu bla ħsara għall-kompetenzi tal-

2. L-objettivi u l-kompiti tal-Aġenzija 
għandhom jikkumplimentaw il-kompetenzi
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Istati Membri fir-rigward tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni u fi kwalunkwe 
każ għall-attivitajiet li jirrigwardaw is-
sigurtà pubblika, id-difiża, is-sigurtà tal-
Istat (inkluż il-benesseri ekonomiku tal-
Istat meta l-kwistjonijiet jikkonċernaw 
materji li jirrigwardaw is-sigurtà tal-Istat) u 
l-attivitajiet tal-Istat f’oqsma tal-liġi 
kriminali.

tal-Istati Membri fir-rigward tas-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni u fi 
kwalunkwe każ għall-attivitajiet li 
jirrigwardaw is-sigurtà pubblika, id-difiża, 
is-sigurtà tal-Istat (inkluż il-benesseri 
ekonomiku tal-Istat meta l-kwistjonijiet 
jikkonċernaw materji li jirrigwardaw is-
sigurtà tal-Istat) u l-attivitajiet tal-Istat 
f’oqsma tal-liġi kriminali.

Or. ro

Emenda 165
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tassisti lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jissodisfaw ir-
rekwiżiti legali u regolatorji tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni fil-leġiżlazzjoni 
preżenti u futura tal-Unjoni, u b’hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern.

1. L-Aġenzija tassisti lill-Kummissjoni, 
lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-
Istati Membri biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
legali u regolatorji tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni fil-leġiżlazzjoni preżenti 
u futura tal-Unjoni, u b’hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern.

Or. ro

Emenda 166
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tassisti lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex jissodisfaw ir-

1. L-Aġenzija għandha tgħin lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
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rekwiżiti legali u regolatorji tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni fil-leġiżlazzjoni 
preżenti u futura tal-Unjoni, u b’hekk 
tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern.

jissodisfaw ir-rekwiżiti legali u regolatorji 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fil-leġiżlazzjoni preżenti u futura tal-
Unjoni, u b’hekk tikkontribwixxi għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Or. ro

Emenda 167
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija ttejjeb il-kapaċità u t-tħejjija 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex 
timpedixxi, tidentifika u tirrispondi għal 
problemi u inċidenti li jikkonċernaw is-
sigurtà tan-netwerks u l-Informazzjoni.

2. L-Aġenzija għandha toffri għajnuna 
fiż-żieda u fit-tisħiħ tal-kapaċità u t-tħejjija 
tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex 
tipprevjeni, tidentifika u tirrispondi għal 
problemi u inċidenti li jikkonċernaw is-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

Or. ro

Emenda 168
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tiżviluppa u żżomm livell 
għoli ta’ kompetenza esperta u tuża dik il-
kompetenza esperta biex tistimula 
koperazzjoni wiesgħa bejn l-atturi tas-
settur pubbliku u tal-privat.

3. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 
żżomm livell għoli ta’ kompetenza esperta, 
sabiex tistabbilixxi lilha nnifisha 
globalment bħala ċentru ta' eċċellenza 
dwar il-kwistjonijiet kollha li 
jikkonċernaw is-sigurtà ċibernetika u 
għandha tuża dik il-kompetenza esperta 
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biex tistimula koperazzjoni wiesgħa bejn l-
atturi tas-settur pubbliku u tal-privat.

Or. en

Emenda 169
Silvia-Adriana Țicău,

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija għandha tħeġġeġ 
kooperazzjoni wiesgħa bejn il-parteċipanti 
interessati tas-settur pubbliku u privat fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni.  

Or. ro

Emenda 170
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tgħin lill-Kummissjoni, fuq talba 
tagħha jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, 
fl-iżvilupp ta’ politika dwar is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni billi 
tipprovdiha b’konsulenza u opinjonijiet u 
b’analiżi teknika u soċjoekonomika, u 
b’xogħol ta’ tħejjija għall-iżvilupp u l-
aġġornament tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni;

(a) Tgħin lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u 
lill-Parlament Ewropew fuq talba 
tagħhom jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, 
fl-iżvilupp ta’ politika dwar is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni billi 
tipprovdihom b’konsulenza u opinjonijiet u 
b’analiżi teknika u soċjoekonomika, u 
b’xogħol ta’ tħejjija għall-iżvilupp u l-
aġġornament tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni;
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Or. ro

Emenda 171
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tgħin lill-Kummissjoni, fuq talba 
tagħha jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, 
fl-iżvilupp ta’ politika dwar is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni billi 
tipprovdiha b’konsulenza u opinjonijiet u 
b’analiżi teknika u soċjoekonomika, u 
b’xogħol ta’ tħejjija għall-iżvilupp u l-
aġġornament tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni;

(a)    Tgħin lill-Kummissjoni, lill-korpi tal-
Unjoni u lill-Istati Membri fuq talba 
tagħhom stess, fl-iżvilupp ta’ politika dwar 
is-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
billi tipprovdiha b’konsulenza u 
opinjonijiet u b’analiżi teknika u 
soċjoekonomika, u b’xogħol ta’ tħejjija 
għall-iżvilupp u l-aġġornament tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni; 

Or. ro

Emenda 172
Silvia-Adriana Țicău,

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Tgħin lill-iskwadri ta' rispons 
f'emerġenza relatata mal-kompjuters 
(CERTs) fl-Istati Membri biex dawn 
jiffaċilitaw l-installazzjoni u l-użu ta' 
netwerks taċ-CERT fil-livell tal-UE u biex 
dawn jikkoordinaw eżerċizzji ta' taħriġ ta' 
emerġenza pan-Ewropea relatata mal-
kompjuters u proċeduri ta' rispons bil-
parteċipazzjoni ta' mill-anqas żewġ Stati 
Membri; 
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Or. ro

Emenda 173
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Tgħin lill-Kummissjoni tħejji 
strateġija komprensiva tal-Unjoni dwar is-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 174
Silvia-Adriana Țicău,

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Tippromwovi u tiffaċilita l-
kooperazzjoni bejn iċ-CERTs tal-Istati 
Membri u l-UE;

Or. ro

Emenda 175
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tiffaċilita l-koperazzjoni fost l-Istati 
Membri u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fl-isforzi tagħhom 
b’dimensjoni transkonfinali biex 
jimpedixxu, jidentifikaw u jirrispondu għal 
inċidenti li jikkonċernaw is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;

(b) Tiffaċilita l-koperazzjoni fost l-Istati 
Membri u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fl-isforzi tagħhom 
b’dimensjoni transkonfinali biex 
jimpedixxu, jidentifikaw u jirrispondu għal 
inċidenti li jikkonċernaw is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni; għal dan il-
għan għandha tiżviluppa u tħaddem 
mekkaniżmu ta' twissija u ta' rispons bikri 
f'ambitu Ewropew ligħandu jiffunzjona 
b'mod kumplimentari għall-mekkaniżmi 
proprji tal-Istati Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-theddid għas-sigurtà ċibernetika ilu ħafna li waqaf milli jimxi skont il-fruntieri nazzjonali u 
għalhekk ma jistgħux jiġu ttrattati permezz ta' strutturi nazzjonali. L-attakki ċibernetiċi 
jistgħu jeskalaw madwar l-Ewropa kollha fi ftit sekondi. Kull darba li kwistjonijiet dwar is-
sigurtà ċibernetika  jinvolvu aktar minn Stat Membru wiħed (pereżempju bħala sors, suġġett 
jew mezz ta' attakk ċibernetiku) l-ENISA għandu jkollha l-kapaċitajiet li tintervjenti, twissi u 
tikkoordina r-reazzjonijiet tal-Istati Membri.

Emenda 176
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tiffaċilita l-koperazzjoni fost l-Istati 
Membri u bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fl-isforzi tagħhom 
b’dimensjoni transkonfinali biex 
jimpedixxu, jidentifikaw u jirrispondu għal 
inċidenti li jikkonċernaw is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;

(b) Tiffaċilita l-koperazzjoni fost l-Istati 
Membri u bejn l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej fl-isforzi 
tagħhom b’dimensjoni transkonfinali biex 
jimpedixxu, jidentifikaw u jirrispondu għal 
inċidenti li jikkonċernaw is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;
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Or. ro

Emenda 177
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Tassisti lill-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej fl-isforzi 
tagħhom biex jiġbru, janalizzaw u jqassmu 
dejta dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni;

(c) Tassisti lill-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej, fuq talba 
tagħhom jew fuq inizjattiva tagħha stess, 
fl-isforzi tagħhom biex jiġbru, janalizzaw u 
jqassmu dejta dwar is-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 178
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Tevalwa regolarment, b’koperazzjoni 
mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
Ewropej, il-qagħda tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni fl-Ewropa;

(d) Tevalwa regolarment, b’koperazzjoni 
mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
Ewropej, fuq talba tagħom jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, il-qagħda tas-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni fl-
Ewropa;

Or. en

Emenda 179
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Tevalwa regolarment, b’koperazzjoni 
mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
Ewropej, il-qagħda tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni fl-Ewropa;

(d) Tevalwa regolarment, b’koperazzjoni 
mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni, il-qagħda tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni fl-Ewropa;

Or. en

Emenda 180
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Tappoġġja l-koperazzjoni fost il-korpi 
pubbliċi kompetenti fl-Ewropa, b’mod 
partikolari b’appoġġ għall-isforzi tagħhom 
biex jiżviluppaw u jiskambjaw prassi u 
standards tajbin;

Tappoġġja l-koperazzjoni fost il-korpi 
pubbliċi kompetenti fl-Ewropa, u 
tikkollabora b'mod attiv, b’mod partikolari 
rigward l-iżvilupp, il-promozzjoni u l-
iskambju tal-aħjar prattika u l-
formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' 
standards komuni għas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;

Or. ro

Emenda 181
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Tappoġġja l-koperazzjoni fost il-korpi 
pubbliċi kompetenti fl-Ewropa, b’mod 
partikolari b’appoġġ għall-isforzi tagħhom 
biex jiżviluppaw u jiskambjaw prassi u 

(e) Tippromwovi kooperazzjoni regolari 
fost il-korpi pubbliċi kompetenti fl-
Ewropa, b’mod partikolari b’appoġġ għall-
isforzi tagħhom biex jiżviluppaw u 
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standards tajbin; jiskambjaw prassi u standards tajbin, kif 
ukoll bil-qsim  ta' informazzjoni u dejta 
fost l-Istati Membri;

Or. en

Emenda 182
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Tappoġġja l-koperazzjoni fost il-korpi 
pubbliċi kompetenti fl-Ewropa, b’mod 
partikolari b’appoġġ għall-isforzi tagħhom 
biex jiżviluppaw u jiskambjaw prassi u 
standards tajbin;

(e) Tappoġġja l-koperazzjoni fost il-korpi 
pubbliċi kompetenti fl-Ewropa, b’mod 
partikolari b’appoġġ għall-isforzi tagħhom 
biex jiżviluppaw u jiskambjaw prassi u 
standards għas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni tajbin, kif ukoll kultura ta' 
ġestjoni tar-riskju;

Or. en

Emenda 183
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Tgħin lill-Unjoni u lill-Istati Membri 
fil-promozzjoni tal-użu tal-ġestjoni tar-
riskju u ta’ prassi u standards ta’ sigurtà 
tajbin fil-każ ta’ prodotti, sistemi u servizzi 
elettroniċi;

(f) Tgħin lill-Unjoni, lill-Istati Membri, lill-
pubbliku u lis-settur privat fil-
promozzjoni tal-użu tal-ġestjoni tar-riskju 
u ta’ prassi u standards ta’ sigurtà tajbin, 
standards ta' sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni u biex tippromwovi kultura 
ta' "sigurtà tal-informazzjoni bi pjan" 
għan-netwerks, prodotti, sistemi u servizzi 
elettroniċi u ta' komunikazzjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala ma seħħ fil-każ tal-privatezza, is-sigurtà ċibernetika ma tistax tiddaħħal bħala 
mekkaniżmu ad-hoc jew tibdil ta' ħsieb dwar in-netwerks elettroniċi u ta' komunikazzjoni. Il-
ħolqien ta' kultura u approċċ ta' "sigurtà tal-informazzjoni bi pjan" fl-iżvilupp tan-netwerks 
għandha tiżgura ekosistema diġitali Ewropea aktar sikura.

Emenda 184
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Tgħin lill-Unjoni u lill-Istati Membri 
fil-promozzjoni tal-użu tal-ġestjoni tar-
riskju u ta’ prassi u standards ta’ sigurtà 
tajbin fil-każ ta’ prodotti, sistemi u servizzi 
elettroniċi;

(f) Tgħin lill-Unjoni u lill-Istati Membri 
fua talba tagħhom jew fuq inizjattiva 
tagħhom stess fil-promozzjoni tal-użu tal-
ġestjoni tar-riskju u ta’ prassi u standards 
ta’ sigurtà tajbin fil-każ ta’ prodotti, sistemi
u servizzi elettroniċi;

Or. en

Emenda 185
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Tappoġġja l-koperazzjoni bejn il-
partijiet interessati pubbliċi u privati fil-
livell tal-Unjoni, fost oħrajn, billi 
tippromwovi l-ixxerjar ta’ informazzjoni u 
tqajjem kuxjenza, u billi tiffaċilita l-isforzi 
tagħhom relatati mal-iżvilupp u l-
attwalizzazzjoni ta’ standards għall-
ġestjoni tar-riskju u għas-sigurtà ta’ 
prodotti, netwerks u servizzi elettroniċi;

(g) Tappoġġja l-koperazzjoni bejn il-
partijiet interessati pubbliċi u privati fil-
livell tal-Unjoni, fost oħrajn, billi 
tippromwovi l-ixxerjar ta’ informazzjoni u 
tqajjem kuxjenza, u billi tiffaċilita l-isforzi 
tagħhom relatati mal-iżvilupp u l-
attwalizzazzjoni ta’ standards għall-
ġestjoni tar-riskju u għas-sigurtà ta’ 
prodotti, netwerks, servizzi elettroniċi u 
Infrastrutturi Kritiċi ta' Informazzjoni 
(CII) ċivili – pubbliċi, privati jew pubbliċi 
- privati;
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Emenda 186
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Tappoġġja l-koperazzjoni bejn il-
partijiet interessati pubbliċi u privati fil-
livell tal-Unjoni, fost oħrajn, billi 
tippromwovi l-ixxerjar ta’ informazzjoni u 
tqajjem kuxjenza, u billi tiffaċilita l-isforzi 
tagħhom relatati mal-iżvilupp u l-
attwalizzazzjoni ta’ standards għall-
ġestjoni tar-riskju u għas-sigurtà ta’ 
prodotti, netwerks u servizzi elettroniċi;

(g) Tappoġġja l-koperazzjoni bejn il-
partijiet interessati pubbliċi u privati fil-
livell tal-Unjoni, fost oħrajn, billi 
tippromwovi l-ixxerjar ta’ informazzjoni u 
tqajjem kuxjenza, u billi tiffaċilita l-isforzi 
tagħhom relatati mal-iżvilupp u l-
attwalizzazzjoni ta’ standards għall-
ġestjoni tar-riskju u għas-sigurtà ta’ 
prodotti, netwerks u servizzi elettroniċi, kif 
ukoll prodotti, netwerks u servizzi li 
jiddependu fuq tal-ewwel;

Or. en

Emenda 187
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) Tiffaċilita d-djalogu u l-iskambju ta’ 
prassi tajba fost partijiet interessati 
pubbliċi u privati dwar is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni, inklużi aspetti 
tal-ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika;
tgħin lill-Kummissjoni dwar żviluppi ta’ 
politika li jqisu aspetti tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni tal-ġlieda 
kontra l-kriminalità ċibernetika;

(h) Tqis li l-iskambju ta’ prassi tajba ma' 
korpi oħrajn tal-Unjoni rigward is-sigurtà
tan-netwerks u l-informazzjoni;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-ENISA jista' jkollha tipparteċipa fi skambji ma' korpi oħrajn tal-UE li huma 
affettwari minn kwistjonijiet dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, inkluż il-korpi li 
għandhom il-kompitu li jiġġieldu l-kriminalità ċibernetika, hi ma għandha l-ebda 
responsabilità għall-aspetti operattivi ta' dak il-kompitu. L-anqas ma' għandu mandat li 
taħdem b'mod dirett mal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġi jew għall-
protezzjoni tal-privatezza, li jeħtieġ li jiġu kkuntattjati permezz tan-netwerk ta' uffiċjali ta' 
kuntatt nazzjonali.

Emenda 188
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) Tiffaċilita d-djalogu u l-iskambju ta’ 
prassi tajba fost partijiet interessati pubbliċi 
u privati dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, inklużi aspetti tal-ġlieda 
kontra l-kriminalità ċibernetika; tgħin lill-
Kummissjoni dwar żviluppi ta’ politika li 
jqisu aspetti tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni tal-ġlieda kontra l-
kriminalità ċibernetika;

(h) Tiffaċilita d-djalogu u l-iskambju ta’ 
prassi tajba fost partijiet interessati pubbliċi 
u privati dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, inklużi aspetti tal-ġlieda 
kontra l-kriminalità ċibernetika; tgħin lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri, 
fuq talba tagħhom stess, dwar żviluppi ta’ 
politika li jqisu aspetti tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni tal-ġlieda 
kontra l-kriminalità ċibernetika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iqis li n-natura sistematika u interdipendenti tal-aħjar prattika u l-politiki dwar is-sigurtà 
ċibernetika għandha ukoll tiġi kkoordinata fil-livell tal-Istat Membru.

Emenda 189
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Tgħin, fuq talba tagħhom, lill-Istati (i) Tgħin, fuq talba tagħhom, lill-Istati 



AM\877955MT.doc 41/71 PE472.314v01-00

MT

Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità għas-sejba, 
l-analiżi u r-rispons tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;

Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità għas-sejba, 
l-analiżi u r-rispons tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni, kif ukoll bħala 
qafas għal notifika ta' ksur ta' sigurtà;

Or. en

Emenda 190
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Tgħin, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità għas-sejba, 
l-analiżi u r-rispons tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;

(i) Tgħin, fuq talba tagħhom jew bl-
inizjattiva tagħha stess, lill-Istati Membri 
u lill-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej fl-
isforzi tagħhom biex jiżviluppaw politika u 
kapaċità għas-sejba, l-analiżi u r-rispons 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 191
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Tgħin, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità għas-sejba, 
l-analiżi u r-rispons tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;

(i) Tgħin, fuq talba tagħhom, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej fl-isforzi 
tagħhom biex jiżviluppaw politika u 
kapaċità għas-sejba, l-analiżi u r-rispons 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni;
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Or. ro

Emenda 192
Silvia-Adriana Țicău,

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Tiffaċilita d-djalogu u l-iskambju ta' 
prattika tajba bejn is-setturi pubbliċi u 
privati, l-universitajiet u ċ-ċentri ta' 
riċerka, rigwadr il-problemi u s-
soluzzjonijiet marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni, inklużi l-
isforzi fil-ġlieda kontra l-kriminalità 
ċibernetika;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-kollaborazzjoni bejn is-setturi pubbliċi u privati u mal-korpi akkademiċi u ta' riċerka, hi 
meħtieġa biex jinstabu mezzi biex tiġi miġġielda l-kriminalità ċibernetika.  

Emenda 193
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Tagħti parir lill-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u lill-Istati Membri, fuq talba 
tagħhom stess, dwar il-ħtiġijiet tar-riċerka 
fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni bil-ħsieb li tingħata tweġiba 
effikaċi għar-riskji u theddid attwali u 
emerġenti għas-sigurtà tan-netwerks u l-
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informazzjoni u li jsir użu effettiv mit-
teknoloġiji ta' prevenzjoni tar-riskji;

Or. en

Emenda 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Twettaq il-ħolqien u s-superviżjoni 
tal-funzjonament ta' Skwadra ta' Rispons 
tal-Unjoni Ewropea f'Emerġenza Relatata 
mal-Kompjuters (UE CERT) kompluta, 
sabiex titratta l-attakki ċibernetiċi kontra 
l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-
UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid ta' UE CERT taħt is-superviżjoni tal-ENISA tiżgura punt ta' referenza uniku fl-UE 
għas-sigurtà ċibernetika. Hu żgur li korp UE CERT separat qiegħed jirdoppja l-objettivi u l-
kompiti tal-ENISA u din il-polifonija għandha twassal għal kunflitti, ġlied territorjali u ħela 
sinifikanti ta' flejjes u sforzi. Fil-qasam kritiku tas-sigurtà ċibernetika, l-UE ma tistax tispiċċa 
f'sitwazzjoni fejn partijiet terzi "ma għandhomx idea lil min isejħu fl-UE" f'każ ta' theddida 
għas-sigurtà ċibernetika.

Emenda 195
Ivailo Kalfin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Tassisti lill-Kummissjoni u lill-korpi 
jew l-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE fl-
għoti ta' parir u ta' għarfien espert fil-
ħolqien taċ-CERT tal-Istituzzjonijiet 
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Ewropej, jekk mitlub.

Or. en

Emenda 196
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1- punt i b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) F'każ ta' attakk ċibernetiku qawwi 
ħafna, u jekk mitlub biċ-ċar minn Stat 
Membru jew minn korp/istituzzjoni tal-
Unjoni Ewropea, għandha tgħin fil-
kompitit operattivi għall-iżgurara tan-
netwerk, l-infrastruttura jew id-dejta  
affettwati;

Or. en

Emenda 197
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) Tappoġġja d-djalogu u l-koperazzjoni 
tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
b’koperazzjoni, fejn xieraq, mal-SEAE, 
għall-promozzjoni ta’ koperazzjoni 
internazzjonali u approċċ globali komuni 
għal kwistjonijiet tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni;

(j) Tappoġġja d-djalogu u l-koperazzjoni 
tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
b’koperazzjoni, fejn xieraq, mal-SEAE, 
għall-promozzjoni ta’ koperazzjoni 
internazzjonali u approċċ globali komuni 
għal kwistjonijiet tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni; L-ENISA għandha 
tinħoloq bħala punt ta' kuntatt uniku 
Ewropew għal pajjiżi terzi u għal 
organizzazzjonijiet internazzjonali fuq il-
kwistjonijiet kollha li jirrigwardaw is-
sigurtà ċibernetika;
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Emenda 198
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) Tappoġġja d-djalogu u l-koperazzjoni 
tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
b’koperazzjoni, fejn xieraq, mal-SEAE, 
għall-promozzjoni ta’ koperazzjoni 
internazzjonali u approċċ globali komuni 
għal kwistjonijiet tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni;

(j) Tappoġġja d-djalogu u l-koperazzjoni 
tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
b’koperazzjoni, fejn xieraq, mal-
korpi/istituzzjonijiet rilevanti Ewropej 
għall-promozzjoni ta’ koperazzjoni 
internazzjonali u approċċ globali komuni 
għal kwistjonijiet tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 199
Silvia-Adriana Țicău,

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) toffri taħriġ permezz ta' metodi ta' 
forniment differenti – konferenzi live u 
virtwali, mentors, onlajn u fuq il-post. 
Għandhom jiġu żviluppati korsijiet dwar 
is-sigurtà tal-kompjuters mill-mexxejja 
tal-industrija fl-oqsma differenti, inkluż 
in-netwerk għas-sigurtà, il-forensika, l-
awditjar, it-tmexxija għas-sigurtà u l-
applikazzjoni tas-sigurtà;

Or. en
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Emenda 200
Silvia-Adriana Țicău,

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Tgħin lill-Kummissjoni fit-tfassil ta' 
strateġija għas-sigurtà tan-netwerks tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjonijiet 
tal-UE; 

Or. ro

Emenda 201
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punti j a sa j f (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) B'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u 
mal-Istati Membri, għandha tiddeffinixxi 
ċertifikazzjoni minimi komuni dwar is-
sigurtà ċibernetika, regoli ta' imġiba u 
prattiki ta' kooperazzjoni bejn u fost iċ-
CERTs nazzjonali u Ewropej. l-Aġenzija 
għandha wkoll tikkonsulta l-parteċipanti 
interessati rilevanti għad-definizzjoni ta' 
miżuri simili dwar is-sigurtà ċibernetika 
għan-netwerks u l-infrastrutturi privati;
(jb) Il-promozzjoni u l-għajnuna għall-
kooperazzjoni bejn u fost l-Istati Membri 
u ċ-CERTs Ewropej f'każ ta' inċidenti, 
attakki jew tħarbit fuq in-netwerks jew 
sistemi, ġestiti u protetti minnhom;
(jc) Sabiex tinkiseb sistema rispons rapidu  
ikkoordinata u rapida madwar l-Ewropa 
għal attakki ċibernetiċi, inċidenti jew 
tħarbit, appoġġ u fejn meħtieġ fuq it-talba 
tal-Istat Membru partikolari, il-ħolqien ta' 
servizz flessibbli ta' kontinwità 24/7 fi 
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ħdan iċ-CERT applikabbli, u biex 
jingħata l-għarfien espert meħtieġ għall-
għoti minnufih ta' reazzjoni pronta;
(jd) Tippromwovi l-adozzjoni ta' direttorju 
Ewropew ta' "punti ta' kuntatt" u għall-
promozzjoni tal-qsim tar-responsabilità u 
tal-informazzjoni – u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki fost u bejn iċ-CERTs imsemmija 
aktar 'il fuq;
(je) Tkompli l-koordinament ta' eżerċizzji 
ta' tħejjija u flessibilità pan-Ewropej dwar 
is-sigurtà ċibernetika, u tanalizza l-eżitu 
tagħhom u l-passi ulterjuri li għandhom 
jittieħdu mill-Istati Membri u mill-UE, u 
għandha tippromwovi l-parteċipazzjoni ta' 
msieħba terzi li għandhom l-istess ħsieb 
għal dawn l-eżerċizzji;
(jf) Toffri l-għarfien espert tagħha u 
tagħti parir lill-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet Ewropej rigward il-
parteċipazzjoni tagħhom f'fora 
internazzjonali dwar is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni u dwar is-
sigurtà ċibernetika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward il-punt (c): L-awtomazzjoni tas-sigurtà mhijiex biżżejjed biex tiżgura s-sigurtà 
adegwata tan-netwerk tal-informazzjoni minn inċidenti jew minn attakki kumplessi. L-
interazzjoni u l-koordinament uman għandhom jiġu żgurati f'kull Stat Membru fuq bażi ta' 
24/7; 

Emenda 202
András Gyürk

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-aġenzija tista' taġixxi fuq 
inizjattiva proprja skont l-ambitu u l-
objettivi ta' dan ir-regolament. Meta Stat 
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Membru jitlob lill-Aġenzija taġixxi, l-
Aġenzija għandha tressaq ir-
rakkomandazzjonijiet tagħha, u l-Istat 
Membru għandu jinforma lill-Aġenzija 
dwar kif kienu implimentati dawk ir-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 203
András Gyürk

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-aġenzija għandha tkun proattiva fl-
użu u l-analiżi ta' teknoloġiji ġodda u 
emerġenti tal-ICT. L-Aġenzija għandha 
twieġeb b'mod effettiv għar-riskji u t-
theddid tas-sigurtà kaġun ta' teknoloġiji 
ġodda u emerġenti tal-ICT.

Or. en

Emenda 204
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiddefinixxi 
d-direzzjoni ġenerali tal-attivitajiet tal-
Aġenzija u jiżgura li l-Aġenzija taħdem 
skont ir-regoli u l-prinċipji stabbiliti f'dan 
ir-Regolament. Dan għandu jiżgura wkoll 
konsistenza tal-ħidma tal-Aġenzija ma’ 
attivitajiet immexxija mill-Istati Membri 
kif ukoll fil-livell tal-Unjoni.

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiddefinixxi 
d-direzzjoni ġenerali tal-attivitajiet tal-
Aġenzija u jiżgura li l-Aġenzija taħdem 
skont ir-regoli u l-prinċipji stabbiliti f'dan 
ir-Regolament. Għandu jiżgura t-tmexxija 
effiċjenti tal-Aġenzija. Għandu jiżgura 
wkoll konsistenza tal-ħidma tal-Aġenzija 
ma’ attivitajiet immexxija mill-Istati 
Membri kif ukoll fil-livell tal-Unjoni. Il-
Bord tat-Tmexxija għandu jadotta 
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arranġamenti amministrattivi ma' pajjiżi 
terzi u japprova inizjattivi oħra 
b'dimensjoni internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test dwar l-arranġamenti ma' pajjiżi terzi eċċ. jsegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-GTI dwar 
l-aġenziji.

Emenda 205
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu bi qbil mas-
servizzi tal-Kummissjoni rilevanti.

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura għalih innifsu u 
għall-Bord Eżekuttiv bi qbil mal-
Kummissjoni. Ir-regoli ta' proċedura 
għandhom jipprovdu rappreżentazzjoni 
bbilanċjata tal-membri tal-Bord tat-
Tmexxija  fuq il-Bord Eżekuttiv 
b'kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li l-
kapaċitajiet tal-Istati Membru fil-qasam 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
u l-kontinwità u l-effiċjenza tal-Bord 
Eżekkuttiv. Ir-regoli ta' proċedura 
għandhom jippermettu deċiżjonijiet 
aċċellerati permezz ta' proċedura bil-
miktub jew permezz ta' konferenzi mill-
bogħod.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat bilanċ u effikaċja, ir-regoli ta' Proċedura tal-Aġenzija għandhom 
jindirizzaw il-kompożizzjoni tal-Bord Eżekuttiv. It-tħassir tal-kliem "servizzi", hawnhekk u 
bnadi oħra, isegwi l-proposta tal-Kunsill. Madankollu, ir-rwol tal-Kummissjoni għandu jkun 
aktar b'saħħtu milli sempliċement tiġi kkonsultata, kif propost mill-Kunsill.
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Emenda 206
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jadotta Pjan 
Multiannwali ta’ Politika dwar il-Persunal, 
wara konsultazzjoni mas-servizzi tal-
Kummissjoni u wara li jkun informa kif 
dovut lill-Awtorità tal-Baġit.

9. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta 
Pjan Multiannwali ta’ Politika dwar il-
Persunal, wara konsultazzjoni mas-servizzi 
tal-Kummissjoni u wara li jkun informa kif 
dovut lill-Awtorità tal-Baġit.

Or. en

Emenda 207
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jadotta Pjan 
Multiannwali ta’ Politika dwar il-Persunal, 
wara konsultazzjoni mas-servizzi tal-
Kummissjoni u wara li jkun informa kif 
dovut lill-Awtorità tal-Baġit.

9. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta 
Pjan Multiannwali ta’ Politika dwar il-
Persunal, wara konsultazzjoni mas-servizzi 
tal-Kummissjoni u wara li jkun informa kif 
dovut lill-Awtorità tal-Baġit.

Or. en

Emenda 208
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta 
ġabra ta' kriterji ta' prestazzjoni bħala 
bażi ta' valutazzjoni annwali tal-
attivitajiet tal-Aġenzija u l-adozzjoni ta' 
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miżuri li jżidu l-effikaċja tal-ENISA. 

.

Or. ro

Emenda 209
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ 
kull Stat Membru, tliet rappreżentanti 
maħtura mill-Kummissjoni, u tliet 
rappreżentanti mingħajr id-dritt għall-vot, 
maħtura mill-Kummissjoni, li kull wieħed 
minnhom jirrappreżenta wieħed mill-
gruppi li ġejjin:

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ 
kull Stat Membru, awtorizzat li jaġixxi 
f'isem dak l-Istat Membru, u tliet 
rappreżentanti maħtura mill-Kummissjoni.
Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija jistgħu 
jiġu sostitwiti mis-supplenti tagħhom 
f'konformità mar-regoli ta' proċedura tal-
Bord tat-Tmexxija.

(a) l-industrija tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni;
(b) gruppi tal-konsumatur;
(c) esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 210
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ 
kull Stat Membru, tliet rappreżentanti 

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed ta’ 
kull Stat Membru, tliet rappreżentanti 
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maħtura mill-Kummissjoni, u tliet 
rappreżentanti mingħajr id-dritt għall-vot, 
maħtura mill-Kummissjoni, li kull wieħed 
minnhom jirrappreżenta wieħed mill-
gruppi li ġejjin:

maħtura mill-Kummissjoni, u tliet 
rappreżentanti mingħajr id-dritt għall-vot, 
maħtura mill-Kummissjoni, u tliet 
rappreżentanti maħtura mill-Parlament 
Ewropew li kull wieħed minnhom 
jirrappreżenta wieħed mill-gruppi li ġejjin:

Or. ro

Emenda 211
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri tal-Bord u s-supplenti 
tagħhom għandhom jinħatru fuq il-bażi tal-
livell tagħhom ta’ esperjenza u kompetenza 
esperta rilevanti fil-qasam tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

2. Il-membri tal-Bord u s-supplenti 
tagħhom għandhom jinħatru fuq il-bażi tal-
livell tagħhom ta’ esperjenza u kompetenza 
esperta rilevanti fil-qasam tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni. Huma 
għandhom ukoll ikollhom il-ħiliet 
maniġerjali, amministrattivi u baġitarji 
meħtieġa biex jissodisfaw il-kompiti 
elenkati fl-Artikolu 5. Il-membri tal-bord 
maħtura mill-Kummissjoni għandhom 
ikunu fil-livell ta' direttur jew ogħla. Il-
membri tal-bord maħtura mill-Istati 
Membri għandu jkollhom anzjanità li 
tikkorrispondi għal dik tal-membri tal-
bord maħtura mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 212
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tar-rappreżentanti tal-gruppi 3. Il-mandat tar-rappreżentanti tal-gruppi 
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msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) 
għandu jkun ta’ erba’ snin. Dan il-mandat 
jista’ jiġi estiż darba biss. Jekk 
rappreżentant iwaqqaf l-affiljazzjoni 
tiegħu/tagħha mal-grupp ta’ interess 
rispettiv, il-Kummissjoni tista’ taħtar 
sostitut.

msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) 
għandu jkun ta’ tliet snin. Dan il-mandat 
jista’ jiġi estiż darba biss. Jekk 
rappreżentant iwaqqaf l-affiljazzjoni 
tiegħu/tagħha mal-grupp ta’ interess 
rispettiv, il-Kummissjoni tista’ taħtar 
sostitut.

Or. ro

Emenda 213
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħmel 
laqgħa ordinarja darbtejn fis-sena. Għandu 
wkoll jagħmel laqgħat straordinarji fuq 
talba tal-President jew fuq talba ta’ mill-
inqas terz tal-membri tiegħu bid-dritt tal-
vot.

2. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba fis-sena. Għandu wkoll 
jagħmel laqgħat straordinarji fuq talba tal-
President jew fuq talba ta’ mill-inqas terz 
tal-membri tiegħu bid-dritt tal-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konsegwenza tal-introduzzjoni ta' Bord Eżekuttiv biex il-ħidma interna tal-Aġenzija ssir 
aktar effikaċi, in-numru ta' laqgħat ordinarji tal-Bord tat-Tmexxija (li jinvolvu nefqa 
amministrattiva sostanzjali) għandu jitnaqqas għal darba fis-sena. Fir-rigward ta' laqgħat 
straordinarji, l-Abbozz ta' Rapport jintroduċi l-użu ta' proċedura aċċellerata semplifikata, 
bħall-konferenzi mill-bogħod.

Emenda 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tkun meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ 2. Tkun meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ 
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terzi tal-membri kollha tal-Bord tat-
Tmexxija bid-dritt tal-vot biex jiġu adottati 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu, ir-regoli 
interni tal-operat tal-Aġenzija, il-baġit, il-
programm ta’ ħidma annwali u l-ħatra, l-
estensjoni tal-mandat jew it-tneħħija tad-
Direttur Eżekuttiv.

terzi tal-membri kollha tal-Bord tat-
Tmexxija bid-dritt tal-vot biex jiġu adottati 
r-regoli ta’ proċedura tiegħu, ir-regoli 
interni tal-ħidma tal-Aġenzija, il-baġit, il-
programm ta’ ħidma annwali u l-ħatra jew 
it-tkeċċija tad-Direttur Eżekuttiv.

Or. en

Emenda 215
Ivailo Kalfin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex tippromwovi t-trasparenza u 
proċess tajjeb għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tal-Bord tat-Tmexxija, għandha titħalla li 
ssir votazzjoni b'konferenzi mill-bogħod 
f'każ ta' impediment ewlieni u mhux 
previst għall-attendenza personali ta' mill-
anqas tlieta mill-membri.

Or. en

Emenda 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar u 
jitneħħa mill-Bord tat-Tmexxija. Il-ħatra 
għandha ssir minn lista ta’ kandidati 
proposti mill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
ħames snin, fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali dokumentati, 
kif ukoll kompetenza u esperjenza 
speċifika. Qabel il-ħatra, il-kandidat 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar u 
jitneħħa mill-Bord tat-Tmexxija wara 
konferma mill-Parlament Ewropew Il-
ħatra għandha ssir minn lista ta’ kandidati 
proposti mill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
ħames snin, fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali dokumentati, 
kif ukoll kompetenza u esperjenza 
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magħżul mill-Bord tat-Tmexxija jista’ jiġi 
mistieden biex jagħmel dikjarazzjoni
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
mill-membri tiegħu.

speċifika. Il-Kummissjoni tista' tagħmel 
arranġamenti għal kompetizzjoni miftuħa 
bl-iskop li tistabbilixxi lista ta' kandidati 
xierqa. Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul 
mill-Bord tat-Tmexxija u kandidati oħrajn 
mil-lista ta' kandidati proposti mill-
Kummissjoni għandu jiġi mistieden biex 
jagħmel dikjarazzjonijiet quddiem il-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet mill-
membri tiegħu.

Or. en

Emenda 217
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tat-Tmexxija, li jaġixxi fuq 
proposta mill-Kummissjoni, filwaqt li jqis 
ir-rapport tal-evalwazzjoni u biss f’dawk 
il-każijiet fejn jista’ jiġi ġġustifikat bid-
doveri u r-rekwiżiti tal-Aġenzija, jista’ 
jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv 
għal mhux aktar minn tliet snin.

imħassar

Or. en

Emenda 218
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew dwar l-intenzjoni 
tiegħu li jestendi l-mandat tad-Direttur 
Eżekuttiv. Fi żmien xahar qabel l-

imħassar
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estensjoni tal-mandat tiegħu/tagħha, id-
Direttur Eżekuttiv jista’ jiġi mistieden biex 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament u jwieġeb 
mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

Or. en

Emenda 219
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew dwar l-intenzjoni 
tiegħu li jestendi l-mandat tad-Direttur 
Eżekuttiv. Fi żmien xahar qabel l-
estensjoni tal-mandat tiegħu/tagħha, id-
Direttur Eżekuttiv jista’ jiġi mistieden biex 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament u jwieġeb 
mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

5. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jinforma 
lill-Parlament Ewropew dwar l-intenzjoni 
tiegħu li jestendi l-mandat tad-Direttur 
Eżekuttiv. Fi żmien tliet xhur qabel l-
estensjoni tal-mandat tiegħu/tagħha, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jekk jiġi 
mistieden biex jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament u jwieġeb mistoqsijiet mill-
membri tiegħu.

Or. en

Emenda 220
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk il-mandat ma jiġix estiż, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jibqa’ fil-
kariga sakemm jinħatar is-suċċessur 
tiegħu.

imħassar

Or. en
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Emenda 221
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur, 
esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni, u awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-
privatezza.

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur 
u esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet Interessati jippermetti lis-settur privat, lill-gruppi tal-
konsumatur u l-esperti jibqgħu aġġornati dwar il-ħidma tal-ENISA u jaqsmy t-tħassib 
tagħhom magħha. Il-Grupp m'għandux l-għan li jservi ta' forum għall-infurzar tal-liġi 
nazzjonali u għall-awtoritajiet għall-protezzjoni tal-privatezza. Il-korpi Ewropej li għandhom 
il-kompitu li jiġġieldu kontra l-kriminalità ċibernetika jistgħu jiġu mistiedna għal-laqgħat tal-
Bord tat-Tmexxija tal-ENISA u jistgħu jipparteċipaw fi gruppi ta' ħidma ad hoc.

Emenda 222
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
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industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur, 
esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni, u awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-
privatezza.

industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, fornituri ta' netwerk 
ta' komunikazzjonijiet elettroniċi jew 
fornituri tas-servizzi, gruppi tal-
konsumatur, esperti akkademiċi fis-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni, u 
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u tal-
protezzjoni tal-privatezza u parteċipanti 
interessanti oħrajn bħall-Korp ta' 
Regolaturi Ewropej tal-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)..

Or. en

Emenda 223
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur, 
esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni, u awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-
privatezza.

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti  ta' fama 
internazzjonali li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur, 
esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni, u awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-
privatezza.

Or. en

Emenda 224
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur, 
esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni, u awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-
privatezza.

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti bi kwalifiki għoljin 
li jirrappreżentaw il-partijiet interessati 
rilevanti, bħall-industrija tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, gruppi 
tal-konsumatur, esperti akkademiċi fis-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, u 
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u tal-
protezzjoni tal-privatezza.

Or. ro

Emenda 225
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Grupp għandu jkun ippresedut mid-
Direttur Eżekuttiv.

3. Il-Grupp għandu jkun ippresedut mid-
Direttur Eżekuttiv jew minn kwalunkwe 
persuna li jaħtar skont il-każ.

Or. en

Emenda 226
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għall-Artikolu 14, l-Aġenzija 
m’għandhiex tiżvela lil persuni terzi l-
informazzjoni li hija tipproċessa jew 
tirċievi li dwarha jintalab trattament 
kunfidenzjali.

1. Bla ħsara għall-Artikolu 14, l-Aġenzija 
m’għandhiex tiżvela lil persuni terzi l-
informazzjoni mhux klassifikata li hija 
tipproċessa jew tirċievi li dwarha tkun 
saret talba mmotivata għal trattament 
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kunfidenzjali, kollha kemm hi jew parti 
minnha. Jekk l-Aġenzija ssib li l-
informazzjoni tista' tiġi żvelata, kollha 
kemm hi jew parti minnha, għandha 
tikkonsulta mal-parti li tkun ipprovdiet l-
informazzjoni, and għandha tiżvela l-
informazzjoni darba li l-parti li tipprovdi 
l-informazzjoni tkun approvat li tiżvelha.

Or. en

Emenda 227
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-nefqa tal-Aġenzija għandha tinkludi 
persunal, appoġġ amministrattiv u tekniku, 
infrastruttura u spejjeż tal-operat, u spejjeż 
li jirriżultaw minn kuntratti flimkien ma’ 
partijiet terzi.

2. In-nefqa tal-Aġenzija għandha tinkludi 
persunal, appoġġ amministrattiv u tekniku, 
infrastruttura u spejjeż tal-operat, u spejjeż 
li jirriżultaw minn kuntratti flimkien ma’ 
partijiet terzi. L-ispejjeż tal-
Amministrazzjoni u tal-persunal 
amministrattiv ma għandhomx jaqbżu l-
40% tal-baġit kollu kemm hu.

Or. ro

Emenda 228
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jimplimenta l-baġit tal-Aġenzija.

1. Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Aġenzija.
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Or. en

Emenda 229
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jimplimenta l-baġit tal-Aġenzija.

1. Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 230
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jimplimenta l-baġit tal-Aġenzija.

1. Il-Kap tal-Missjoni għandu jkun 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 231
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Status legali Status legali u sede

Or. nl
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Emenda 232
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex timmassimizza l-kapaċità ta' 
reazzjoni, iżżid l-effikaċja tagħha u 
tiffaċilita kuntatt aktar mill-qrib mal-
Istituzzjonijiet tal-Unjoni, mal-Istati 
Membru u mal-parteċipanti interessati 
kollha, għandu jiġi stabbilit uffiċċju ta' 
kuntatt permanenti fi Brussell.

Or. en

Emenda 233
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kunsill għandu jerġa jikkunsidra s-
sede, wara li jqis il-ħtieġa li jiżgura t-
tmexxija effiċjenti u effikaċi tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija għandu jkollha s-sede 
tagħha f'Heraklion, fi Kreta.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istudju tal-ENISA wera li minħabba d-daqs tassew żgħir tagħha, l-Aġenzija qed topera 
tajjeb u b'mod effiċjenti minn Heraklion fi Kreta. Barra minn hekk, b'kunsiderazzjoni tar-rwol 
tagħha, l-aġenzija għas-sigurtà ċibernetika għandha tkun kapaċi li topera b'mod effiċjenti 
minn kwalunkwe post fl-Ewropa. Kwistjonijiet amministrattiv u oħrajn potenzjalment 
operattiv għandhom jiġu ttrattati permezz ta' ġestjoni aħjar, livelli adegwati ta' persunal, kif 
ukoll bl-użu sħiħ tal-għodod ta' informazzjoni teknoloġika.

Emenda 235
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija għandha tkun stabbilita fi 
Brussell.

Or. nl

Emenda 236
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-persunal amministrattiv ma 
għandux jaqbeż l-20% tat-total ta' 
persunal.
.

Or. ro

Emenda 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
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Carvalho, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija tista' żżomm kuntatti u 
tikoopera ma' pajjiżi terzi oħra, kif ukoll 
ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u 
korpi intergovernattivi relatati mas-
Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni, u 
tippermittilhom jipparteċipaw f'oqsma 
rilevanti tal-ħidma tal-Aġenzija skont kif 
ikun xieraq. Il-parteċipazzjoni tagħhom 
għandha titressaq mid-Direttur Eżekuttiv, 
għal approvazzjoni mill-Bord tat-
Tmexxija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENISA għandha tiffunzjona bħala punt ewlieni ta' informazzjoni u ta' żvilupp ta' politika 
rigward in-Netwerk Ewropew tas-Sigurtà u l-Informazzjoni u għandu jkollha rwol attiv fit-
tfassil tat-tiswir ta' ekosistema globali tal-internet sikura. Għalhekk, l-ENISA għandha żżomm 
kuntatt mill-qrib ma' pajjiżi terzi u korpi internazzjonali u soċjetajiet bħall-ICANN, ITU, IGF, 
IANA, IETF, ISOC  eċċ.

Emenda 238
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija tista' żżomm kuntatti u 
tikoopera ma' pajjiżi terzi oħra, u 
tippermittilhom jipparteċipaw f'oqsma 
rilevanti tal-ħidma tal-Aġenzija skont kif 
ikun xieraq. Sabiex tippromwovi djalogu 
u kooperazzjoni internazzjonali, l-
Aġenzija għandha ukoll tkun ikkonsultata 
mill-Kummissjoni fi kwistjonijiet ta' 
rilevanza internazzjonali meta xieraq.
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Or. en

Emenda 239
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Aġenzija għandha tappoġġja l-
politiki esterni tal-Unjoni fil-qasam tas-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
b'kooperazzjoni mill-qrib mas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE).

Or. en

Emenda 240
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien tliet snin mid-data tat-twaqqif 
imsemmija fl-Artikolu 34, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi tat-
termini ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 
u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk l-Aġenzija 
għadhiex strument effettiv u jekk it-tul ta’ 
żmien tal-Aġenzija għandux jiġi estiż aktar 
mill-perjodu speċifikat fl-Artikolu 34.

1. Fi żmien ħames snin mid-data tat-
twaqqif imsemmija fl-Artikolu 34, il-
Kummissjoni, filwaqt li tqis l-opinjonijiet 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha, 
għandha tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi 
tat-termini ta’ referenza miftiehma mal-
Bord tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni 
għandha tevalwa l-impatt u l-effettività tal-
Aġenzija fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-
Artikolu 2, u l-effettività tal-prassi ta’ 
ħidma tal-Aġenzija. Il-Kummmissjoni 
għandha tagħmel l-evalwazzjoni b’mod 
partikolari biex tiddetermina jekk ir-
Regolament għandu jiġi rivedut sabiex 
tiġi estiża aktar il-kapaċità operattiva tal-
Aġenzija.

Or. en
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Emenda 241
Niki Tzavela

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien tliet snin mid-data tat-twaqqif 
imsemmija fl-Artikolu 34, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi tat-
termini ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 
u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk l-Aġenzija 
għadhiex strument effettiv u jekk it-tul ta’ 
żmien tal-Aġenzija għandux jiġi estiż aktar 
mill-perjodu speċifikat fl-Artikolu 34.

1. Fi żmien tliet snin mid-data tat-twaqqif 
imsemmija fl-Artikolu 34, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi tat-
termini ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 
u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk ir-Regolament 
għandu jiġi rivedut sabiex tiġi estiża aktar
il-kapaċità operattiva tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 242
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien tliet snin mid-data tat-twaqqif 
imsemmija fl-Artikolu 34, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi tat-
termini ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 

1. Kull tliet snin il-Kummissjoni, filwaqt li 
tqis l-opinjonijiet tal-partijiet interessati 
rilevanti kollha, għandha tagħmel 
evalwazzjoni fuq il-bażi tat-termini ta’ 
referenza miftiehma mal-Bord tat-
Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 
u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
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u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk l-Aġenzija għadhiex 
strument effettiv u jekk it-tul ta’ żmien tal-
Aġenzija għandux jiġi estiż aktar mill-
perjodu speċifikat fl-Artikolu 34.

Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk l-Aġenzija għadhiex 
effettiva biżżejjed u x'miżuri huma 
meħtieġa biex tiżdied l-effikaċja tagħha.

Or. ro

Emenda 243
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien tliet snin mid-data tat-twaqqif 
imsemmija fl-Artikolu 34, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha
tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi tat-
termini ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 
u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk l-Aġenzija 
għadhiex strument effettiv u jekk it-tul ta’ 
żmien tal-Aġenzija għandux jiġi estiż aktar 
mill-perjodu speċifikat fl-Artikolu 34.

1. Fi żmien tliet snin mid-data tat-twaqqif 
imsemmija fl-Artikolu 34, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi tat-
termini ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 
u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk l-Aġenzija hijiex 
twettaq il-pjan ta' ħidma multiannwali 
tagħha u għandha tivvaluta jekk l-
Aġenzija teħtieġx tissaħħaħ jew li l-
mandat tagħha għandux jiġi estiż jew 
adattat.

Or. en
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Emenda 244
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien tliet snin mid-data tat-twaqqif 
imsemmija fl-Artikolu 34, il-Kummissjoni, 
filwaqt li tqis l-opinjonijiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, għandha 
tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi tat-
termini ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni għandha 
tevalwa l-impatt u l-effettività tal-Aġenzija 
fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-Artikolu 2, 
u l-effettività tal-prassi ta’ ħidma tal-
Aġenzija. Il-Kummmissjoni għandha 
tagħmel l-evalwazzjoni b’mod partikolari 
biex tiddetermina jekk l-Aġenzija 
għadhiex strument effettiv u jekk it-tul ta’ 
żmien tal-Aġenzija għandux jiġi estiż aktar 
mill-perjodu speċifikat fl-Artikolu 34.

1. Fi żmien ħames snin mid-data tat-
twaqqif imsemmija fl-Artikolu 34, il-
Kummissjoni, filwaqt li tqis l-opinjonijiet 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha, 
għandha tagħmel evalwazzjoni fuq il-bażi 
tat-termini ta’ referenza miftiehma mal-
Bord tat-Tmexxija. L-evalwazzjoni 
għandha tevalwa l-impatt u l-effettività tal-
Aġenzija fl-ilħuq tal-objettivi stipulati fl-
Artikolu 2, u l-effettività tal-prassi ta’ 
ħidma tal-Aġenzija. Il-Kummmissjoni 
għandha tagħmel l-evalwazzjoni b’mod 
partikolari biex tiddetermina jekk ir-
Regolament għandu jiġi rivedut sabiex 
tiġi estiża aktar il-kapaċità operattiva tal-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 245
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 30 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru ospitanti tal-Aġenzija 
għandu jiżgura l-aħjar kundizzjonijiet 
possibbli għall-ħidma effiċjenti u bla xkiel 
tal-Aġenzija.

L-Istati Membri ospitanti tal-uffiċċju ta' 
kuntatt permanenti u tal-Aġenzija 
għandhom jiżguraw l-aħjar kundizzjonijiet 
possibbli għall-ħidma effiċjenti u bla xkiel 
tal-Aġenzija.

Or. en
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Emenda 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dak l-Istat Membru għandu jipprovdi 
l-aqwa kondizzjonijiet possibbli sabiex 
jiżgura l-funzjonament xieraq tal-
Aġenzija, inkluż infrastruttura tal-bini 
adegwata, faċilitajiet għall-
komunikazzjoni, tagħlim fi skejjel 
multilingwi b’orjentazzjoni Ewropea u l-
konnessjonijiet xierqa tat-trasport.

Or. en

Emenda 247
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-arranġamenti neċessarji meħtieġa li 
jikkonċernaw l-akkomodazzjoni 
pprovduta għall-Aġenzija u l-faċilitajiet 
magħmula disponibbli fl-Istat Membru, 
kif ukoll ir-regoli speċifiċi applikabbli 
f'dak l-Istat Membru lid-Direttur 
Eżekuttiv, lill-membri tal-Bord tat-
Tmexxija, il-persunal tal-Aġenzija u l-
membri tal-familji tagħhom, għandhom 
jiġu stipulati fi Ftehim dwar is-Sede 
mġedded bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru 
ospitanti.

Or. en
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Emenda 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Tul ta’ żmien

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita minn 
[...] għal perjodu ta’ ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENISA tibqa waħda mill-ftit Aġenziji Ewropej mingħajr mandat permanenti. Mandat iqsar 
iwaqqaf il-prospetti għat-tul tal-ENISA rigward l-ippjanar strateġiku u operattiv, il-
parteċipazzjoni tal-persual u tal-politika.

Emenda 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita minn 
[...] għal perjodu ta’ ħames snin.

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita minn 
[...] għal perjodu ta’ seba' snin.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto” na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny
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Emenda 250
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita minn 
[...] għal perjodu ta’ ħames snin.

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita għal 
perjodu ta' żmien illimitat.

Or. en

Emenda 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita minn 
[...] għal perjodu ta’ ħames snin.

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita għal 
perjodu ta' żmien indefinit.

Or. en


