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* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0521),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0302/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-
17 ta' Frar 20111,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-Kumitat għall-
Baġits (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL li 
jistabbilixxi l-Aġenzija tal-Unjoni dwar is-

                                               
1 ĠU C 107, 6.4.2011, p. 58..
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Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
(UNISA)

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-bidla tal-isem tenfasizza l-fatt li dan ir-Regolament jistabbilixxi s-suċċessur għall-ENISA 
kif stabbilita fir-Regolament Nru. 460/2004. Il-bidla minn "Ewropea" għal "Unjoni" ssegwi l-
eżempju tal-Kunsill, li wettaq l-istess bidla fil-bqija tat-test.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1

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, 
kemm direttament u indirettament, fl-
iżvilupp ekonomiku u tas-soċjetà. Dawn 
għandhom irwol vitali għas-soċjetà u saru 
minnhom infushom servizzi li ssibhom 
kullimkien bl-istess mod bħalma huma l-
provvisti tad-dawl u l-ilma, u 
jikkostitwixxu wkoll fatturi essenzjali fil-
provvista tal-elettriku, l-ilma u servizzi 
essenzjali oħrajn. 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 li huma marbutin inter alia 
mal-komponenti individwali tal-
infrastruttura tal-komunikazzjoni u mas-
software li jikkontrolla dawk il-
komponenti, l-infrastruttura ġenerali u s-
servizzi pprovduti permezz ta' dik l-
infrastruttura. Dan huwa ta’ tħassib 
dejjem akbar għas-soċjetà mhux l-inqas 
minħabba l-possibbiltà ta’ problemi dovuti 
għall-kumplessità tas-sistema, l-inċidenti, 
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l-iżbalji u l-attakki li jista’ jkollhom 
konsegwenzi fuq l-infrastruttura fiżika li 
tipprovdi servizzi li huma kritiċi għall-
benesseri taċ-ċittadini Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dawn il-bidliet jirriflettu aħjar l-elementi tal-infrastruttura tal-komunikazzjonijiet elettroniċi 
u l-importanza aktar wiesgħa għas-soċjetà ta' din l-infrastruttura.

Emenda 3

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-rappreżentanti 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tingħata spjegazzjoni aktar dettaljata għad-deskrizzjoni tal-Kummissjoni dwar kif l-
ENISA oriġinarjament spiċċat f'Heraklion. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fl-2004 il-Parlament Ewropew u l- (5) Fl-2004 il-Parlament Ewropew u l-
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Kunsill adottaw ir-Regolament (KE) Nru 
460/2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni bl-iskop li tikkontribwixxi 
għall-għanijiet li jiġi żgurat livell għoli u 
effettiv tan-netwerks u s-sigurtà tas-sistemi 
tal-informazzjoni fl-Unjoni, u biex tiġi 
żviluppata kultura ta’ sigurtà tan-netwerks 
u s-sistemi tal-informazzjoni għall-
benefiċċju taċ-ċittadini, tal-konsumaturi, 
tal-impriżi u tal-amministrazzjonijiet tas-
settur pubbliku. Fl-2008, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill adottaw ir-
Regolament (KE) Nru 1007/2008 li estenda 
l-mandat tal-Aġenzija sa Marzu 2012.

Kunsill adottaw ir-Regolament (KE) Nru 
460/2004 li jistabbilixxi l-ENISA bl-iskop 
li tikkontribwixxi għall-għanijiet li jiġi 
żgurat livell għoli u effettiv tan-netwerks u 
s-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni fl-
Unjoni, u biex tiġi żviluppata kultura ta’ 
sigurtà tan-netwerks u s-sistemi tal-
informazzjoni għall-benefiċċju taċ-
ċittadini, tal-konsumaturi, tal-impriżi u tal-
amministrazzjonijiet tas-settur pubbliku. 
Fl-2008, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
adottaw ir-Regolament (KE) 
Nru 1007/2008 li estenda l-mandat tal-
Aġenzija sa Marzu 2012. Fl-2011, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill adottaw 
ir-Regolament (KE) Nru 580/20111 li 
estenda l-mandat tal-Aġenzija sat-13 ta'
Settembru 2013.
______________
1 ĠU L 165, 24.6.2011, p. 3.

Or. en

Emenda 5

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-

(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-
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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 
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.

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, l-Istati Membri u 
l-industrija 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 kumplessiva għandha l-
għan li tisfrutta u tavvanza l-potenzjal tal-
ICT sabiex dan il-potenzjal jiġi tradott fi 
tkabbir u innovazzjoni sostenibbli. Ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-
6 ta’ Lulju 2011 dwar il-Broadband 
Ewropew: investiment fi tkabbir 
ekonomiku mmexxi diġitalment1, 
tenfasizza aktar l-importanza tas-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni. 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.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en
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Emenda 6

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, 
u b’hekk tikkontribwixxi għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(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-
istituzzjonijiet tal-Unjoni. 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 assistenza 
dwar kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni, li fuqu jkunu 
jistgħu jiddependu l-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni . L-Aġenzija 
tista’ tilqa’ għal dawn il-ħtiġijiet billi 
tiżviluppa u żżomm livell għoli ta’ 
kompetenza esperta u tgħin lill-Istati 
Membri, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u lill-
komunità kummerċjali biex jissodisfaw ir-
rekwiżiti legali u regolatorji tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni, u billi tgħin 
b'mod ġenerali biex jiġu evitati rekwiżiti 
mhux meħtieġa u diverġenti li jwasslu 
għal spejjeż addizzjonali għall-intrapriżi,
għall-frammentazzjoni ta' u għal ostakoli 
għas-suq intern, u b’hekk tikkontribwixxi 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Istituzzjonijiet tal-Unjoni", timxi skont it-test tal-Kunsill u tirrappreżenta bidla globali minn 
"Istituzzjonijiet Ewropej", mingħajr il-bżonn ta' aktar emendi individwali. Fir-rigward tal-
ewwel bidla fil-premessa 7, din tirrifletti l-fatt li huma l-istituzzjonijiet kollha li huma involuti 
u mhux biss il-Kummissjoni. Ir-referenza għal rekwiżiti diverġenti, spejjeż u frammentazzjoni 
tenfasizza l-importanza tal-kontribut tal-aġenzija għas-suq intern. 
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Emenda 7

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 mil-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-aġenzija għandha twettaq il-kompiti assenjati lilha skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, peress 
li din tista' tvarja minn żmien għal żmien, u mhux biss kif rifless fil-leġiżlazzjoni fis-seħħ 
bħalissa tal-Unjoni.

Emenda 8

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-
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.

(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-
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. 
F’dan ir-rigward, għandhom jiġu allokati 
lill-Aġenzija d-dispożizzjonijiet baġitarji 
meħtieġa sabiex tkun tista’ tipproponi 
analiżi komprensiva rigward it-tfassil ta' 
strateġija Ewropea dwar is-sigurtà 
ċibernetika, sa tmiem it-tieni sena tal-
mandat il-ġdid tagħha u wara li tkun 
ikkonsultat lill-partijiet interessati 
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relevanti kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Emenda 2 tal-Kumitat BUDG. L-emenda tal-Kumitat BUDG ma tinkludix dispożizzjoni 
sostantiva korrispondenti, li madankollu hi inkluża hawnhekk f'emenda separata bħala 
kompitu addizzjonali. 

Emenda 9

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-data 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.

(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-data xierqa 
meħtieġa biex tagħmel analiżi tar-riskji 
għas-sigurtà u r-reżistenza tal-
komunikazzjonijiet, tal-infrastruttura u s-
servizzi elettroniċi, u biex tevalwa 
b’koperazzjoni mal-Istati Membri u l-
Kummissjoni l-qagħda tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni fl-Ewropa. L-
Aġenzija għandha tiżgura l-koordinazzjoni 
mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni 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 fl-oqsma rilevanti. 
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
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Ġustifikazzjoni
L-użu ta' "oqsma rilevanti" jirrifletti l-fatt li s-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni hi 
importanti wkoll fir-rigward ta' pereżempju l-privatezza u l-protezzjoni tad-data. 

Emenda 10

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, 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.

(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 mal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni. L-Aġenzija 
għandha żżomm kuntatti mal-industrija u 
mal-partijiet interessati l-oħra rilevanti u 
għandha tibni fuq l-informazzjoni li tikseb 
mis-settur privat u fuq il-koperazzjoni 
miegħu, settur li għandu rwol ewlieni fis-
sigurtà tal-komunikazzjoni, fl-infrastruttura 
u fis-servizzi elettroniċi.

Or. en

Emenda 11

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-

(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 
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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.

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

Ġustifikazzjoni
L-aġenzja għandha, bħala regola ġenerali, tkun kapaċi taġixxi fuq inizjattiva tagħha stess.   

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Aġenzija għandha tassisti lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet Ewropej fl-
isforzi tagħhom biex jibnu u jtejbu l-
kapaċità u t-tħejjija transkonfinali biex 
jipprevenu, isibu, itaffu u jirrispondu għall-
problemi u l-inċidenti tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni; f’dan ir-
rigward, l-Aġenzija għandha tiffaċilita l-
koperazzjoni fost l-Istati Membri u bejn l-
Istati Membri u l-Kummissjoni. Għal dan 
il-għan, l-Aġenzija għandu jkollha rwol 
attiv fl-appoġġ tagħha lill-Istati Membri fl-
isforzi kontinwi tagħhom biex itejbu l-
kapaċità ta’ rispons tagħhom u biex 
torganizza u tmexxi eżerċizzji nazzjonali u 
Ewropej dwar inċidenti tas-sigurtà.

(16) L-Aġenzija għandha tassisti lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-
isforzi tagħhom biex jibnu u jtejbu l-
kapaċità u t-tħejjija transkonfinali biex 
jipprevenu, isibu, itaffu u jirrispondu għall-
problemi u l-inċidenti tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni; f’dan ir-
rigward, l-Aġenzija għandha tiffaċilita l-
koperazzjoni fost l-Istati Membri u bejn l-
Istati Membri, il-Kummissjoni u 
istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni. Għal dan 
il-għan, l-Aġenzija għandu jkollha rwol 
attiv fl-appoġġ tagħha lill-Istati Membri fl-
isforzi kontinwi tagħhom biex itejbu l-
kapaċità ta’ rispons tagħhom u biex 
torganizza u tmexxi eżerċizzji nazzjonali u 
Ewropej dwar inċidenti tas-sigurtà.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex tifhem aħjar l-isfidi fil-qasam 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, 
l-Aġenzija jeħtieġ li tanalizza r-riskji 
attwali u emerġenti. Għal dak l-iskop l-
Aġenzija għandha, b’koperazzjoni mal-
Istati Membru, u jekk ikun xieraq, ma’ 
korpi tal-istatistika, tiġbor l-informazzjoni 
rilevanti. Barra minn dan, l-Aġenzija 
għandha tassisti lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej fl-isforzi 
tagħhom biex jiġbru, janalizzaw u jqassmu 
data dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni.

(18) Sabiex tifhem aħjar l-isfidi fil-qasam 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, 
l-Aġenzija jeħtieġ li tanalizza r-riskji 
attwali u emerġenti. Għal dak l-iskop l-
Aġenzija għandha, b’koperazzjoni mal-
Istati Membri, u jekk ikun xieraq, ma’ 
korpi tal-istatistika u oħrajn, tiġbor l-
informazzjoni rilevanti. Barra minn dan, l-
Aġenzija għandha tassisti lill-Istati Membri 
u lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fl-
isforzi tagħhom biex jiġbru, janalizzaw u 
jqassmu data dwar is-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Entitajiet oħrajn li huma kapaċi jipprovdu informazzjoni rilevanti dwar ir-riskji jinkludu l-
organizzazzjonijiet tas-settur privat. 

Emenda 14

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-
qsim ta’ informazzjoni, ta’ kampanji biex 

(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 tikkontribwixxi għaż-
żieda tal-għarfien minn utenti individwali 
ta' komunikazzjonijiet, infrastruttura u 
servizzi elettroniċi, inkluż billi tgħin lill-
Istati Membri fil-produzzjoni ta' 
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titqajjem kuxjenza u ta’ programmi 
edukattivi u taħriġ.

informazzjoni rilevanti ta' interess 
pubbliku dwar is-sigurtà tan-netwerks u 
tal-informazzjoni. L-Aġenzija għandha 
wkoll tappoġġja l-koperazzjoni bejn il-
partijiet interessati pubbliċi u privati fil-
livell tal-Unjoni, parzjalment permezz tal-
promozzjoni tal-qsim ta’ informazzjoni, ta’ 
kampanji biex titqajjem kuxjenza u ta’ 
programmi edukattivi u taħriġ.

ċ

Or. en

Ġustifikazzjoni
Wara l-Pakkett tat-Telekomunikazzjonijiet tal-2009, id-Direttiva ta' Servizz Universali 
tinkludi pjattaforma għall-produzzjoni u l-forniment ta' informazzjoni ta' interess pubbliku 
standardizzata u li tinftiehem malajr, pereżempju dwar ir-riskji għas-sigurtà għall-utenti 
kollha tal-internet. L-aġenzija tinsab f'pożizzjoni ideali li tassisti lill-Istati Membri fl-użu ta' 
dik il-pjattaforma, li għandha wkoll twassal biex tiżdied il-viżibilità tal-aġenzija għall-
individwi. Is-sit elettroniku US-CERT jipprovdi eżempji tat-tip ta' informazzjoni li għandha 
tiġi kkunsidrata:  http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-ħidma tal-Aġenzija għandha tuża l-
attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp u 
valutazzjoni teknoloġika li qed isiru, 
b’mod partikolari dawk imwettqa mill-
inizjattivi differenti ta’ riċerka tal-Unjoni 
Ewropea.

(22) Il-ħidma tal-Aġenzija għandha tuża l-
attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp u 
valutazzjoni teknoloġika li qed isiru, inkluż
dawk imwettqa mill-inizjattivi differenti ta’ 
riċerka tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fejn xieraq u utli biex tilħaq l-ambitu, (23) Fejn xieraq u utli biex tilħaq l-objettivi 
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tirrifletti aħjar l-intestatura l-ġdida tal-Artikolu 1.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Bil-koordinament tal-korpi tal-infurzar 
tal-liġi dwar l-aspetti tas-sigurtà tal-
kriminalità ċibernetika, l-Aġenzija 
tirrispetta l-kanali ta’ informazzjoni u n-
netwerks stabbiliti bħall-punti ta’ kuntatt 
imsemmija fid-Direttiva proposta tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
attakki kontra sistemi ta’ informazzjoni, li 
tirrevoka d-Deċizjoni Qafas 
2005/222/JHA, jew il-Task Force tal-
Europol tal-Kapijiet tal-Unitajiet tal-
Kriminalità ta’ Teknoloġija Għolja. 

(24) Bil-koordinament tal-korpi tal-infurzar 
tal-liġi dwar l-aspetti tas-sigurtà tal-
kriminalità ċibernetika, l-Aġenzija 
għandha tirrispetta l-kanali ta’ 
informazzjoni u n-netwerks stabbiliti bħall-
punti ta’ kuntatt imsemmija fid-Direttiva 
proposta tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar attakki kontra sistemi ta’ 
informazzjoni, li tirrevoka d-Deċizjoni 
Qafas 2005/222/JHA, u t-Task Force tal-
Europol tal-Kapijiet tal-Unitajiet tal-
Kriminalità ta’ Teknoloġija Għolja.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Biex tiżgura li tilħaq b’mod sħiħ l-
objettivi tagħha, l-Aġenzija għandha 

(25) Biex tiżgura li tilħaq b’mod sħiħ l-
objettivi tagħha, l-Aġenzija għandha 
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tikkoordina mal-korpi tal-infurzar tal-liġi u 
l-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-privatezza 
biex tenfasizza u tindirizza kif suppost l-
aspetti tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni fil-ġlieda kontra l-
kriminalità ċibernetika. Ir-rappreżentanti 
ta’ dawn l-awtoritajiet għandhom isiru 
partijiet interessati sħaħ tal-Aġenzija u 
għandhom ikunu rrappreżentati fil-Grupp 
tal-Partijiet Interessati Permanenti tal-
Aġenzija. 

tikkoordina mal-korpi tal-infurzar tal-liġi 
nazzjonali u tal-Unjoni u l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-protezzjoni tad-data u tal-
privatezza, bħall-awtoritajiet regulatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali 
għall-protezzjoni tad-data, bħall-korpi 
konġunti ta' sorveljanza u l-Kontrollur 
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, biex 
tenfasizza u tindirizza kif suppost l-aspetti 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni 
fil-ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika, 
kif ukoll aspetti dwar il-protezzjoni tad-
data u tal-privatezza marbutin magħha. 
Ir-rappreżentanti ta’ dawn l-awtoritajiet u 
korpi għandhom isiru partijiet interessati 
sħaħ tal-Aġenzija permezz ta' 
rappreżentanza fil-Grupp tal-Partijiet 
Interessati Permanenti tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu indirizzati l-firxa wiesgħa ta' korpi li magħhom għandha taħdem l-aġenzija u li 
minnhom, id-Direttur Eżekuttiv ikun jista' jagħżel rigward il-ħolqien tal-Grupp Permanenti 
ta' Partijiet Interessati (PSG), mingħajr limitazzjoni ta' dik l-għażla (ir-rapport dwar il-
progress tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2011 jirreferi biss għall-awtoritajiet tal-"Liġi tal-
Unjoni") jew mingħajr ma xxaqleb lejn korp partikolari. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-Aġenzija għandha barra minn 
hekk tkun kapaċi tassisti fl-iżvilupp ta' 
reazzjoni koerenti mill-Unjoni għal 
inċidenti marbutin mas-sigurtà tan-
netwerks u tal-informazzjoni li jaffettwaw 
lil bosta Stati Membri, f'każijiet fejn l-
ebda korp fil-livell tal-Unjoni ma jkollu 
kompetenza partikolari u b'koordinament 
mal-Istat Membru u mal-korpi tal-Unjoni 
partikolari.
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-ġbir ta', pereżempju data tal-wifi mwettaq bl-istess mod fost Stati Membri differenti 
għandha tintlaqa' b'approċċ koordinat mill-Unjoni, b'mod partiklari meta titqies l-eżistenza 
ta' leġiżlazzjoni armonizzata tal-UE. Reazzjonijiet nazzjonali differenti ħafna għal dawn il-
każijiet jixhdu frammentazzjoni u n-nuqqas ta' korp ta' koordinament tal-Unjoni, u dan iħalli 
effett negattiv kemm fuq l-individwi u l-intrapriżi. L-aġenzija tinsab fl-aħjar pożizzjoni biex 
tassumi l-irwol ta' koordinament meħtieġ. 

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-eżerċitar tal-ħidmiet ta' l-Aġenzija
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’ 
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-

(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’ 
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-
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data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ din id-data. 

data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ din id-data.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 27 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-istruttura organizzattiva tal-
Aġenzija għandha tiġi ssemplifikata u 
msaħħa biex tippermetti aktar effiċjenza u 
kost effettività, filwaqt li tiżgura 
rappreżentazzjoni kontinwa f'livell għoli 
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara pereżempju l-emendi li jabbolixxu r-rappreżentanti tal-partijiet interessati u tal-korpi ta' 
ħidma fil-Bord ta' Tmexxija (MB), li jistabbilixxu Bord Eżekuttiv (EB) żgħir u li jiżguraw il-
kapaċitajiet għat-teħid ta' deċiżjonijiet. 

Emenda 22

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 

(28) Sabiex jiġi żgurat li l-Aġenzija tkun 
effettiva, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom ikunu rrappreżentati fil-livelli 
adegwati 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 
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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.

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, soġġett, 
rispettivament,  għall-konferma minn jew 
l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, jew it-
tmiem tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv. 
Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkollu Bord 
Eżekuttiv biex jgħinu fil-kompiti tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex tissaħħaħ l-aġenzija u biex tingħata attenzjoni adegwata, il-membri ordinarji tal-MB u 
tal-EB għandhom ikunu rappreżentanti ta' livell għoli. Il-ħatra ta' ED għandha tkun soġġetta 
għall-konferma mill-Parlament Ewropew bħal ma ġara fil-każ ta' pereżempju id-Direttur 
Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Il-korpi ta' ħidma tal-MB mhumiex meħtieġa fil-
formazzjoni ta' EB (cf. BUDG 5). 

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-funzjonament tajjeb tal-Aġenzija 
jeħtieġ li d-Direttur Eżekuttiv tagħha 
jinħatar fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali dokumentati, 
kif ukoll tal-kompetenza u esperjenza 
rilevanti fis-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni, u li jaqdi d-dmirijiet tiegħu 
b’indipendenza sħiħa fir-rigward tal-
organizzazzjoni tal-funzjonament intern 
tal-Aġenzija. Għal dan il-għan, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jħejji proposta għall-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija, wara 
konsultazzjoni minn qabel mas-servizzi tal-
Kummissjoni, u jieħu l-passi meħtieġa biex 
jiżgura li l-programm ta’ ħidma tal-
Aġenzija jitwettaq kif suppost. Kull sena 
huwa għandu jħejji abbozz ta’ rapport 

(29) Bħal ma hu l-każ għall-Aġenziji 
kollha tal-Unjoni, il-funzjonament tajjeb 
tal-Aġenzija jeħtieġ li d-Direttur Eżekuttiv 
tagħha jinħatar fuq il-bażi tal-mertu u l-
ħiliet amministrattivi u maniġerjali 
dokumentati, kif ukoll tal-kompetenza u 
esperjenza rilevanti fis-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni, u li jaqdi d-
dmirijiet tiegħu b’indipendenza sħiħa fir-
rigward tal-organizzazzjoni tal-
funzjonament intern tal-Aġenzija. Għal dan 
il-għan, id-Direttur Eżekuttiv għandu jħejji 
proposta għall-programm ta’ ħidma tal-
Aġenzija, wara konsultazzjoni minn qabel 
mal-Kummissjoni, u jieħu l-passi meħtieġa 
biex jiżgura li l-programm ta’ ħidma tal-
Aġenzija jitwettaq kif suppost. Kull sena 



PE470.059v01-00 22/78 PR\875732MT.doc

MT

ġenerali biex ikun sottomess lill-Bord tat-
Tmexxija, għandu jfassal abbozz tar-
rendikont tal-estimi tad-dħul u l-infiq 
għall-Aġenzija, u għandu jimplimenta l-
baġit.

huwa għandu jħejji abbozz ta’ rapport 
ġenerali biex ikun sottomess lill-Bord tat-
Tmexxija, għandu jfassal abbozz tar-
rendikont tal-estimi tad-dħul u l-infiq 
għall-Aġenzija, u għandu jimplimenta l-
baġit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emendi għall-Artikolu 12, li jaċċettaw l-opinjoni tal-Kunsill li hija l-Kummissjoni 
nnifisha li għandha tipparteċipa u mhux is-servizzi tal-Kummissjoni. 

Emenda 24

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 

(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. 
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiżgura 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. Id-Direttur 
Eżekuttiv jista', skont kif ikun xieraq, 
jistieden esperti individwali magħrufa 
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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.

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

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-Aġenzija għandu jkollha Grupp ta’ 
Partijiet Interessati Permanenti bħala korp 
ta’ konsulenza, biex jiżgura djalogu 
regolari bejn is-settur privat, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati rilevanti oħra. Il-Grupp 
ta’ Partijiet Interessati Permanenti, 
imwaqqaf mill-Bord tat-Tmexxija fuq 
proposta tad-Direttur Eżekuttiv, għandu 
jiffoka fuq kwistjonijiet rilevanti għall-
partijiet interessati kollha u 
jippreżentahom għall-attenzjoni tal-
Aġenzija. Id-Direttur Eżekuttiv jista’, fejn 
xieraq u skont l-aġenda tal-laqgħat, 
jistieden rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew u korpi rilevanti oħrajn biex 
jieħdu sehem f’laqgħat tal-Grupp. 

(31) L-Aġenzija għandu jkollha Grupp ta’ 
Partijiet Interessati Permanenti bħala korp 
ta’ konsulenza, biex jiżgura djalogu 
regolari bejn is-settur privat, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
partijiet interessati rilevanti oħra. Il-Grupp 
ta’ Partijiet Interessati Permanenti, 
imwaqqaf mill-Bord tat-Tmexxija fuq 
proposta tad-Direttur Eżekuttiv, għandu 
jiffoka fuq kwistjonijiet rilevanti għall-
partijiet interessati u jippreżentahom għall-
attenzjoni tal-Aġenzija. Id-Direttur 
Eżekuttiv jista’, fejn xieraq u skont l-
aġenda tal-laqgħat, jistieden rappreżentanti 
tal-Parlament Ewropew u korpi rilevanti 
oħrajn biex jieħdu sehem f’laqgħat tal-
Grupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti għandu jkun kapaċi jindirizza kwistjonijiet anke 
meta dawn ma jkunux rilevanti għal kull parteċipant interessat fil-Grupp ta’ Partijiet 
Interessati Permanenti, b'mod partikolari meta jitqies it-twessigħ tal-kompożizzjoni tal-Grupp 
ta’ Partijiet Interessati Permanenti.  
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Emenda 26

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 
mas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni 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 27

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Fl-ambitu tagħha, fl-objettivi tagħha u 
fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Aġenzija 
għandha tikkonforma b’mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-
istituzzjonijiet Ewropej, u mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward tat-
trattament ta’ dokumenti sensittivi. Il-Bord 
ta’ Tmexxija għandu jkollu l-poter li jieħu 
deċiżjoni li tippermetti li l-Aġenzija 
taċċessa informazzjoni kklassifikata.

(34) Fl-ambitu tagħha, fl-objettivi tagħha u 
fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Aġenzija 
għandha tikkonforma b’mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-
istituzzjonijiet Ewropej, u mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali fir-rigward tat-
trattament ta’ dokumenti sensittivi. Il-Bord 
ta’ Tmexxija għandu jieħu deċiżjoni li 
tippermetti li l-Aġenzija taċċessa 
informazzjoni kklassifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun dover tal-Bord ta' Tmexxija li jiżgura li l-aġenzija tkun tista' titratta 
informazzjoni klassifikata.
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Emenda 28

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-
verifika tal-kontijiet.

(35) Sabiex ikun hemm garanzija tal-
awtonomija u l-indipendenza sħiħa tal-
Aġenzija u sabiex tingħata l-kapaċità li 
twettaq kompiti addizzjonali u ġodda,
inkluż kompiti ta' emerġenza u mhux 
previsti, 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 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn 
hekk, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
għandha tagħmel il-verifika tal-kontijiet 
biex tiżgura t-trasparenza u l-obbligu li 
jingħata rendikont.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Emenda 3 tal-Kumitat BUDG, b'żieda li tindirizza l-possibilità ta' żieda qawwija fin-nefqa 
minħabba emerġenzi mhux previsti. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Aġenzija għandha tiġi wara l-
ENISA kif stabbilit bir Regolament

(36) L-Aġenzija għandha tiġi wara l-
ENISA kif stabbilit bir-Regolament
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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.

Nru 460/2004. L-Istat Membru ospitanti 
għandu jżomm u jiżviluppa l-ftehimiet 
prattiċi sabiex jiżgura tħaddim effiċjenti u 
bla xkiel u tal-Aġenzija, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-kooperazzjoni u l-assistenza
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

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament jistabbilixxi b'mod formali lill-aġenzija bħala s-suċċessur tal-ENISA kif 
stabbilita mir-Regolament oriġinali tal-2004. Għalhekk mhuwiex effetwat minn l-ebda 
deċiżjoni fost l-Istati Membri marbuta mar-Regolament tal-2004.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 37 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) 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 soda1 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-
proċedura baġitarja annwali,

____________
1 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Emenda 1 tal-Kumitat BUDG, miktuba mill-ġdid bħala premessa. 

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Suġġett u Ambitu Suġġett u objettivi

Or. en

Emenda 32

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 tal-Unjoni dwar is-Sigurtà tan-
Netwerks u l-Informazzjoni (minn issa ’l 
quddiem “l-Aġenzija”) biex twettaq il-
kompiti assenjati lilha 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.

Or. en
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Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Aġenzija għandha tiżviluppa u 
żżomm livell għoli ta' kompetenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imċaqlaq mill-Artikolu 2 u jaċċetta l-approċċ tal-Kunsill li jibdel it-test (li qabel kien parti 
mill-Artikolu 2(3)) f'paragrafu separat. 

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet l-oħra 
tal-Unjoni, lill-Istati Membri u lill-
industrija biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 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. en

Ġustifikazzjoni

Dak li qabel kien l-Artikolu 2(1). 
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Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Aġenzija għandha tgħin fit-titjib u t-
tisħiħ tal-kapaċità u l-istat ta' tħejjija tal-
Unjoni u tal-Istati Membri biex
jipprevjenu, jidentifikaw u jwieġbu għal 
problemi u inċidenti li jikkonċernaw is-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dak li qabel kien l-Artikolu 2(2). It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati ("...tgħin fit-titjib u t-
tisħiħ..."). 

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Aġenzija għandha tuża l-
kompetenza tagħha sabiex tistimola 
kooperazzjoni wiesgħa bejn atturi kemm 
mis-settur privat kif ukoll minn dak 
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dak li qabel kien l-Artikolu 2(3). It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati.  
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 imħassar
Objettivi
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.
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.
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inkorporat fl-Artikolu 1. 

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-iskop stipulat fl-Artikolu 1, l-
Aġenzija twettaq il-kompiti li ġejjin:

1. Fl-iskop u fl-objettivi stipulati fl-
Artikolu 1, l-Aġenzija twettaq il-kompiti li 
ġejjin:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala raġunament ġenerali, tħassru ħafna mir-referenzi fl-Artikolu 3 għall-fatt li l-Aġenzija 
tista' taġixxi biss meta mitluba.  L-aġenzija, li tista' biss tagħti parir, tiffaċilita, tippromwovi l-
kooperazzjoni eċċ u li ma tingħatax kompiti operattivi ġodda, għandha tkun kapaċi taġixxi fuq 
inizjattiva proprja meta u jekk taħseb li hu xieraq. Ara wkoll l-Artikolu 3(1a)(ġdid) propost.

Emenda 39

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-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-
kwistjonijiet kollha relatati mal-politika
dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni billi tipprovdihom
b’konsulenza, opinjonijiet u analiżi, u billi 
tipprovdi lill-Kummissjoni b’xogħol ta’ 
tħejjija għall-iżvilupp u l-aġġornament tal-
leġislazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' "kwistjonijiet kollha marbutin ma'" u t-tħassir ta' "żvilupp" u " teknika u 
soċjoeknomika", timxi fuq dak li għamel il-Kunsill. 

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Tagħti parir lill-istituzzjonijiet tal-
Unjoni u lill-Istati Membri 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-informazzjoni u li jsir 
użu effettiv mit-teknoloġiji ta' prevenzjoni 
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tar-riskji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill b'tidiliet minuri (inkluż it-tħassir ta' referenza għall-aġenzija li tista' biss 
tagħti parir lill-Istati Membri fuq talba tagħhom). 

Emenda 41

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) Tippromwovi l-koperazzjoni fost l-
Istati Membri u tiffaċilita l-koperazzjoni
bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni fl-isforzi tagħhom b’dimensjoni 
transkonfinali biex jimpedixxu, 
jidentifikaw u jirrispondu għal inċidenti li 
jikkonċernaw is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni b'dimensjoni 
transkonfinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil tal-Kunsill kien aċċettat (t-tqegħid fl-aħħar tar-referenza transkonfinali) filwaqt li ma 
taċċettax it-test aktar restrittiv ("fejn dan ikollu impatt bejn il-fruntieri"). 

Emenda 42

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 
data dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni; 

(c) Tassisti lill-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fl-
isforzi tagħhom biex jiġbru, janalizzaw u 
jqassmu data dwar is-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni;
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Or. en

Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (ca) Iżżomm kuntatt, tiskambja l-
kompetenzi u l-aħjar prattiki mal-korpi 
rilevanti tal-Istati Membri u tal-Unjoni, 
inklużi dawk li jittrattaw il-kriminalità 
ċibernetika u l-protezzjoni tad-data, u 
tipprovdi parir dwar aspetti ta' sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni li jista' 
jkollhom impatt fuq il-ħidma tagħhom bil-
mira li jkun hemm tisħiħ reċiproku tal-
isforzi tagħhom u l-isforzi tal-Aġenzija 
sabiex tiġi promossa sigurtà mtejba tan-
netwerks u l-informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill kien aċċettat b'xi modifiki (inkluż l-evitar tal-kelma "sinerġija" u ż-żieda ta' 
korpi tal-Istati Membri). Qabbel ukoll, parzjalment, ir-Rakkomandazzjoni 11 tal-istudju dwar 
l-ENISA kkommissjonat mill-ITRE f'Lulju 2011. 

Emenda 44

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-Kummissjoni, il-
qagħda tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni fl-Ewropa;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni tal-Kunsill ma kinitx aċċettata, inter alia peress li tidher li ddgħajjef id-
dispożizzjoni billi tpoġġi l-istat ta' verifika tas-sigurtà bħala dipendenti fuq l-informazzjoni 
pprovduta mill-Istati Membri, minflok ma tobbliga lill-Istati Membri (u lill-Kummissjoni – l-
aktar istituzzjoni rilevanti tal-Unjoni) li jikkoperaw. 

Emenda 45

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) Tippromwovi l-koperazzjoni fost il-
korpi pubbliċi kompetenti fl-Ewropa, 
b’mod partikolari biex jiżviluppaw u 
jiskambjaw prassi u standards tajbin;

Or. en

Emenda 46

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 
fil-promozzjoni tal-użu tal-ġestjoni tar-
riskju u ta’ prassi u standards ta’ sigurtà 
tajbin fil-każ ta’ prodotti, sistemi, 
netwerks, software u servizzi elettroniċi, 
inkluż permezz tal-promozzjoni ta' 
rekwiżiti minimi tal-ġestjoni tar-riskju u 
tas-sigurtà;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-futur, l-aġenzija għandha tkun kapaċi twettaq rwol biex tassisti fil-prevenzjoni ta' każijiet 
bħal attakki kontra s-sistema tal-UE ta' skambju tal-kwoti tal-emissjonijiet billi tipprovdi 
pjattaforma għall-promozzjoni ta' rekwiżiti minimi tal-ġestjoni tar-riskju u tas-sigurtà. 
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Emenda 47

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) Tippromwovi l-koperazzjoni bejn il-
partijiet interessati pubbliċi u privati fil-
livell tal-Unjoni, fost oħrajn, billi 
tippromwovi l-qsim ta’ informazzjoni u 
tqajjem kuxjenza, u billi tiffaċilita l-
iżvilupp u l-użu ta’ standards għall-ġestjoni 
tar-riskju u għas-sigurtà ta’ prodotti, 
sistemi, netwerks, software u servizzi 
elettroniċi;

Or. en

Emenda 48

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) Tippromwovi 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;

Or. en
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Emenda 49

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 lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni fl-
isforzi tagħhom biex jiżviluppaw u jtejbu
kapaċità għas-sejba, l-analiżi u r-rispons 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, 
inkluż fuq il-post, u biex torganizza u 
tmexxi eżerċizzji Ewropej, jew fuq talba 
minn Stat Membru, eżerċizzji nazzjonali,
u tipparteċipa f'eżerċizzji internazzjonali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "fuq il-post" tindirizza sitwazzjonijiet fejn l-impjegati tal-aġenzija jistgħu 
jintalbu jassistu Stati Membri f'postijiet partikolari bi problemi gravi. Ir-referenza għall-
eżerċizzji proposti ittieħdet mill-Kunsill. Għal "eżerċizzji internazzjonali" ara pereżempju l-
istudju dwar l-ENISA p.12.

Emenda 50

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) Tgħin fil-koordinament ta' 
reazzjonijiet għall-ksur tal-liġi applikabbli 
li jaffettwaw bosta Stati Membri, 
b'konsultazzjoni mal-Kummissjoni u mal-
korpi rilevanti l-oħra tal-Istati Membri u 
tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara Premessa 25a. L-aġenzija għandha tkun kapaċi tassisti f'pereżempju t-tnaqqis tad-
diskrepanza murija fil-każ reċenti li jinvolvi l-kollezzjoni ta' data tal-wifi. Kemm l-aspetti 
dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-protezzjoni tad-data kienu involuti bl-istess mod fost l-Istati 
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Membri iżda ir-reazzjonijiet tal-Istati Membri, fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
bbażata fuq l-armonizzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE varjat b'mod sostanzjali. Attwalment ma 
hemm l-ebda korp wieħed fl-UE li hu kapaċi jassisti fil-koordinament tar-reazzjonijiet 
nazzjonali u potenzjalment, biex jinteraġixxi mal-operatur ikkonċernat.  

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jb) Tippromwovi t-tkabbir tal-għarfien 
tal-utenti aħħarija fi kwistjonijiet relatati 
mas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni, il-ġlieda kontra ċ-
ċiberkriminalità u l-protezzjoni tal-
privatezza u d-data personali, billi tgħin 
lill-Istati Membri fil-produzzjoni ta' 
informazzjoni ta' interess pubbliku 
standardizzata kif stipulat fl-Artikolu 
21(4) tad-Direttiva 2002/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar is-servizz universali u 
d-drittijiet tal-utenti marbutin man-
netwerks u s-servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva 
tas-Servizz Universali)1 u ukoll billi tgħin 
fl-iżvilupp ta' din l-informazzjoni li 
għandha tiġi inkluża fil-provvista ta' 
mezzi ġodda maħsuba għall-użu 
f'netwerks ta' komunikazzjonijiet 
pubbliċi;
____________
1 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tippermetti l-aġenzija tipparteċipa fl-attivazzjoni ta' "pjattaforma ta' informazzjoni ta' 
interess pubbliku" stabbilita fid-Direttiva tas-Servizz Universali fl-2009. Fl-aħħar mill-aħħar 
is-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni tiddependi fil-parti l-kbira fuq azzjonijiet minn 
utenti individwali. Għandhom għalhekk jagħrfu t-theddid u l-prekawzjonijiet li jistgħu jieħdu, 
kemm fl-interess tagħhom u għas-sigurtà akbar tan-netwerks. Ara l-Premessa 20. 
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Emenda 52

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(jc) Tassisti lill-Kummissjoni fit-tħejjija 
ta' strateġija komprensiva tal-Unjoni fuq 
is-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni billi tressaq analiżi 
komprensiva għal dak il-għan wara l-
konsultazzjonijiet meħtieġa mal-partijiet 
interessati kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Cf Emenda 2 tal-Kumitat BUDG (premessa 11) u wkoll ITRE/Rapport Tzavela dwar il-
Broadband. 

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) Twettaq il-kompiti mogħtija lill-
Aġenzija permezz tal-atti leġiżlattivi tal-
Unjoni.

(k) Twettaq il-kompiti mogħtija lill-
Aġenzija permezz tal-atti leġiżlattivi tal-
Unjoni, u ukoll kull kompitu anċillari 
meħtieġ sabiex jitwettqu l-kompiti 
msemmija fil-punti (a) sa (jc) jew f'atti 
leġiżlattivi oħrajn tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 54

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 Membru jkun 
talab lill-Aġenzija taġixxi, dak l-Istat 
Membru għandu jinforma l-Aġenzija 
dwar jekk u kif tqieset ir-
rakkomandazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 3(1). Peress li t-test tal-Kunsill jippermetti lill-aġenzija 
tagħti parir indipendenti eċċ, ir-referenzi ġenerali tal-Kunsill lill-aġenzija li taġixxi fuq talba 
ta' Stat Membru jidhru superfluwi u kuntradittorji u hu propost li ma jitqiesux. Jidher loġiku u 
ta' għajnuna għall-iżvilupp tal-aġenzija (pereżempju li tiġi evalwata l-effettività tas-servizzi 
tagħha eċċ.) li Stat Membru li effettivament jitlob l-għajnuna, bil-kontra ta' meta l-aġenzija 
taġixxi fuq l-inizjattiva proprja, għandu jinforma lill-aġenzija dwar l-utilità tagħha. 

Emenda 55

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-
Unjoni għandhom regolarment jinformaw 
l-Aġenzija dwar l-elementi ewlenin tal-
attivitajiet tagħhom dwar is-sigurtà tan-
netwerks u tal-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġenzija għandha tikkumplimenta, mhux tirdoppja l-attivitajiet tal-Istati Membri. Għalhekk 
għandha tikkunsidra d-direzzjoni ġenerali ta' dawn l-attivitajiet. Qabbel l-Artikolu 4(2) tar-
regolament dwar l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol. 
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Skwadri ta' rispons f'emerġenza relatata 
mal-kompjuters (CERTs)
1. l-aġenzija għandha tappoġġja lill-Istat 
Membri u ċ-CERTs tal-Unjoni u l-ħolqien 
u l-operat ta' netwerk tas-CERTs tal-Istati
Membri u tal-Unjoni, inkluż il-Membri 
tal-Grupp Ewropew taċ-CERTs
Governattivi.  Bħala appoġġ biex jiġi 
żgurat li kull CERT tal-Istati Membri u 
tal-Unjoni jkollhom biżżejjed ħiliet 
avvanzati u li dawk il-kapaċitajiet 
jikkorrispondu kemm hu possibli mal-
kapaċitajiet tal-aktar CERTs avvanzati, l-
Aġenzija għandha tassisti fl-istabbiliment 
tal-limiti gwida tat-timijiet u għalhekk 
għandha tippromwovi d-djalogu u l-
iskambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki bejn iċ-CERTs u l-Grupp 
Ewropew taċ-CERTs Governattivi.  L-
aġenzija għandha tippromwovi u 
tappoġġja l-kooperazzjoni bejn iċ-CERTs 
rilevanti tal-Istati Membri u tal-Unjoni 
f'każ ta' inċidenti li jinvolvu jew li 
potenzjalment jinvolvu bosta minnhom.
2. L-aġenzija għandha tiffaċilità l-kuntatti 
u l-iskambji ta' informazzjoni u l-aħjar 
prattiki ma' CERTs statali u CERTs 
oħrajn rilevanti, gruppi u fora f' pajjiżi 
terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif muri waqt is-seduta tal-ITRE, l-aġenzija għandha rwol importanti fir-rigward ta' skwadri 
ta' rispons f'emerġenza relatata mal-kompjuters (CERTs) tal-Unjoni. Dan ir-rwol jistħoqqlu 
jiġi ċċarat u enfasizzat aktar f'test separat. 
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Emenda 57

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Bord Eżekuttiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' Bord Eżekuttiv isegwi r-rakkomandazzjonijiet fil-Grupp ta' Ħidma 
Interistituzzjonali dwar l-aġenziji u huwa inkluż fl-opinjoni tal-Kumitat BUDG (Emenda 5). 
Dan għandu jiffaċilita u jissimplifika l-operazzjoni interna tal-aġenzija. 

Emenda 58

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. Dan 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 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-Grupp ta' 
Ħidma Interistituzzjonali dwar l-aġenziji.  
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Emenda 59

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 tiegħu bi qbil mal-
Kummissjoni. Ir-regoli ta' proċedura 
għandhom jippermettu deċiżjonijiet 
aċċellerati permezz ta' proċedura bil-
miktub jew permezz ta' konferenzi mill-
bogħod.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-kliem "servizzi tal-Kummissjoni", 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. 

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-
regoli interni tal-operat tal-Aġenzija bi qbil 
mas-servizzi tal-Kummissjoni rilevanti. 
Dawn ir-regoli għandhom ikunu magħmula 
pubbliċi.

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-
regoli interni tal-operat tal-Aġenzija bi qbil 
mal-Kummissjoni. Dawn ir-regoli 
għandhom ikunu magħmula pubbliċi.

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jaħtar 4. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jaħtar 
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Direttur Eżekuttiv skont l-Artikolu 10(2) u 
jista’ jneħħi d-Direttur Eżekuttiv. Il-Bord 
tat-Tmexxija għandu jeżerċita awtorità 
dixxiplinarja fuq id-Direttur Eżekuttiv.

Direttur Eżekuttiv wara l-konferma mill-
Parlament Ewropew skont l-Artikolu 
10(2) u jista' jkeċċi d-Direttur Eżekuttiv. Il-
Bord tat-Tmexxija għandu jeżerċita 
awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur 
Eżekuttiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-Parlament fil-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv għandu jissaħħaħ, ara l-Artikolu 10 u 
qabbel ir-Regolament kodeċiż Nru 1093/2010 dwar l-Awtorità Bankarja Ewropea. Il-bidla li 
għamel il-Kunsill minn "ineħħi" għal "ikeċċi" ġiet adottata. 

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiġi 
kkonsultat mid-Direttur Eżekuttiv dwar l-
attivitajiet, il-prijoritajiet u l-objettivi 
ewlenin li l-Aġenzija tkun se tiffoka 
fuqhom għas-sena li jkun imiss. L-ewwel 
abbozz tal-programm ta' ħidma tal-
Aġenzija għandu jkun ibbażat fuq ir-
riżultat ta' din il-konsultazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ġie aċċettat. 

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Bord tat-Tmexxija għandu 
jiddeċiedi dwar it-twaqqif ta' uffiċċji ta' 
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kuntatt u tal-fergħat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara r-Rakkomandazzjonijiet 8-9 tal-istudju tal-ENISA. Filwaqt li l-Bord tat-Tmexxija jista' 
jwaqqaf dawn l-uffiċċji mingħajr tfakkira ċara fir-Regolament, s'issa għadu m'għamilx dan 
minkejja l-ħafna rakkomandazzjonijiet f'dan is-sens. It-test ma jmurx kontra s-sede proposta fi 
Brussell. 

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija skont l-
Artikolu 13(3) u r-rapport ġenerali dwar l-
attivitajiet tal-Aġenzija għas-sena ta’ qabel 
skont l-Artikolu 14(2). 

5. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija skont l-
Artikolu 12(3) u r-rapport ġenerali dwar l-
attivitajiet tal-Aġenzija għas-sena ta’ qabel 
skont l-Artikolu 13(2). 

Or. en

Emenda 65

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jaqdi 
dmirijietu rigward il-baġit tal-Aġenzija 
skont l-Artikoli 19 u 21 u jimmoniterja u 
jagħmel segwitu adegwat għall-
konklużjonijiet u għar-
rakkomandazzjonijiet li joħorġu mir-
rapporti ta’ verifika u mill-
valutazzjonijiet, kemm interni kif ukoll 
esterni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda 4 tal-Kumitat BUDG. 

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jistabbilixxi 
korpi ta’ ħidma komposti mill-membri 
tiegħu stess biex jgħinuh iwettaq il-kompiti 
tiegħu, inklużi t-tfassil tad-deċiżjonijiet 
tiegħu u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni 
tagħhom.

8. Il-Bord tat-Tmexxija għandu
jistabbilixxi Bord Eżekuttiv magħmul
mill-membri tiegħu stess biex jgħinuh 
iwettaq il-kompiti tiegħu, inklużi t-tfassil 
tad-deċiżjonijiet tiegħu u l-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 4. Bit-twaqqif ta' Bord Eżekuttiv, il-"gruppi ta' ħidma" tal-
Bord tat-Tmexxija jistgħu jiġu aboliti. 

Emenda 67

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, wara li 
jikkonsulta mal-Kummissjoni, għandu 
jadotta l-Pjan Multiannwali ta' Politika 
dwar il-Persunal, filwaqt li jqis il-
prospettiva multiannwali tal-programm 
ta' ħidma u d-dikjarazzjoni tal-estimi tad-
dħul u tal-infiq tal-Aġenzija. Huwa 
għandu jinforma kif dovut lill-Awtorità 
tal-Baġit. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati. Ara wkoll l-istudju tal-ENISA, li jipproponi li r-rwol tal-
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Bord tat-Tmexxija fl-ippjanar strateġiku tal-persunal jiġi ċċarat (Rakkomandazzjoni 3). 

Emenda 68

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati fil-parti l-kbira tagħhom. Madankollu, biex l-aġenzija tiġi 
rrazzjonalizzata u meta titqies l-eżistenza tal-Grupp ta' Partijiet Interessati Permanenti, 
mhumiex meħtieġa rappreżentanti tal-partijiet interessati fuq il-Bord tat-Tmexxija. 

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-industrija tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni;

imħassar

Or. en
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Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) gruppi tal-konsumatur; imħassar

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 72

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. L-entità 
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li jkollha l-ħsieb taħtar membru tal-bord 
u supplent għandha tipprovdi 
informazzjoni dwar il-livell tagħhom ta' 
esperjenza u kompetenza esperta rilevanti 
minn biżżejjed żmien qabel il-ħatra biex l-
Istati Membri l-oħra u l-Kummissjoni 
jkunu jistgħu jikkummentaw. Kwalunkwe 
oġġezzjoni mmotivata għall-ħatra 
maħsuba ta' membru tal-bord għandha 
titqies mill-Kummissjoni u mill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara, parzjalment, l-Emenda 6 tal-Kumitat BUDG u l-Premessa 28. Għandu jiġi żgurat li l-
membri tal-Bord tat-Tmexxija jkollhom l-anzjanità xierqa, ankrata f'rekwiżit ta' anzjanità 
għar-rappreżentanti tal-Kummissjoni (attwalment żewġ Diretturi-Ġenerali u Direttur 
wieħed). Il-gradi nazzjonali ekwivalenti se jkollhom jiġu identifikati fil-livell tal-Istati 
Membri. Għandu jkun hemm ukoll proċedura biex jitqiesu oġġezzjonijiet immotivati possibbli 
għall-persuni nnominati għall-Bord tat-Tmexxija. 

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tar-rappreżentanti tal-gruppi 
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.

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord tat-
Tmexxija għandu jkun ta’ erba’ snin. Il-
mandat tagħhom jista' jiġi mġedded darba 
biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emenda 7 tal-Kumitat BUDG, kif adattata biex tirrifletti l-abolizzjoni tar-
rappreżentanti tal-partijiet interessati fil-Bord tat-Tmexxija. 
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Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jeleġġi l-
President u d-Deputat President tiegħu 
minn fost il-membri għal perjodu ta’ tliet 
snin, li jista’ jiġġedded. Id-Deputat 
President għandu jissostitwixxi lill-
President ex officio jekk dan tal-aħħar ma 
jkunx jista’ jwettaq id-doveri tiegħu.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.) 

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu bl-approvazzjoni tal-
maġġoranza tal-membri tiegħu li 
għandhom id-dritt tal-vot.

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu d-
deċiżjonijiet tiegħu bl-approvazzjoni tal-
maġġoranza tal-membri preżenti li 
għandhom id-dritt tal-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Biex jiġi ffaċilitat it-teħid tad-deċiżjonijiet, flimkien ma' emendi oħra għall-Artikolu 9.
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Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tkun meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ 
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. 

2. Tkun meħtieġa maġġoranza ta’ żewġ 
terzi tal-membri preżenti 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-tkeċċija tad-
Direttur Eżekuttiv.

Or. en

Emenda 77

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  2a. Ikun meħtieġ kworum ta' żewġ terzi 
tal-membri tal-Bord tat-Tmexxija li 
jkollhom id-dritt tal-vot jew tas-supplenti 
tagħhom għal kwalunkwe votazzjoni 
meħuda mill-Bord tat-Tmexxija. Jekk ma 
jintlaħaqx il-kworum, il-President jista' 
jsejjaħ laqgħa straordinarja li fiha d-
deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu bi kworum 
ta' terz. Ir-regoli ta' proċedura għandhom 
jipprevedu avviż adegwat biex tissejjaħ 
laqgħa straordinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kworum ta' żewġ terzi jikkorrispondi għal dak li jinsab fir-Regolament 2010/1092 dwar il-
Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku. It-tfakkira tal-Kunsill li s-supplenti jistgħu 
jissostitwixxu l-membri sħaħ hija koperta fl-Artikolu 6(1) u mhux neċessarju li tiġi ripetuta. L-
aħħar żewġ sentenzi, ispirati mir-Regolament dwar il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju 
Sistemiku, għandhom l-għan li jiżguraw il-kapaċità tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 
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Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Il-Bord Eżekuttiv
1. Għandu jiġi stabbilit Bord Eżekuttiv, 
magħmul minn membri tal-Bord tat-
Tmexxija li jinkludi żewġ rappreżentanti 
tal-Kummissjoni. Id-daqs tiegħu 
m'għandux ikun ta’ aktar minn terz ta' 
dak tal-Bord tat-Tmexxija. Għandu 
jiltaqa' għallanqas kull tliet xhur. Il-
President tal-Bord tat-Tmexxija għandu 
jkun ukoll il-President tal-Bord Eżekuttiv.
2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jagħti l-
mandat lill-Bord Eżekuttiv għal mill-inqas 
dawn il-kompiti li ġejjin, bla ħsara għall-
kompiti tad-Direttur Eżekuttiv:
(a) is-sorveljanza tal-implimentazzjoni 
tad-deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija;
(b) is-sorveljanza ta' kwistjonijiet 
amministrattivi u baġitarji f'isem il-Bord 
tat-Tmexxija;
(c) l-għoti ta' għajnuna u pariri lid-
Direttur Eżekuttiv;
(d) it-teħid tal-miżuri kollha meħtieġa 
għall-ġestjoni xierqa tal-Aġenzija bejn il-
laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija;
(e) it-tħejjija ta' deċiżjonijiet, programmi 
u attivitajiet li għandhom jiġu adottati 
mill-Bord tat-Tmexxija.
3. Id-dokumenti kollha mqassma lill-
membri tal-Bord Eżekuttiv għandhom 
jitqassmu fl-istess waqt lill-membri tal-
Bord tat-Tmexxija.  Il-membri kollha tal-
Bord tat-Tmexxija għandhom jitħallew 
jattendu l-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv a 
spejjeż tagħhom, iżda dawk il-membri biss 
li huma wkoll membri tal-Bord Eżekuttiv 
għandu jkollhom id-dritt tal-vot. Il-Bord 
Eżekuttiv għandu jippreżenta rapport ta' 
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attività f'kull laqgħa tal-Bord tat-
Tmexxija.
4. Il-Bord Eżekuttiv għandu jitlaqqa' mill-
President kull meta jkun meħtieġ li 
jitħejjew id-deċiżjonijiet tal-Bord tat-
Tmexxija u biex jassisti u jagħti pariri lid-
Direttur. Huwa għandu jadotta d-
deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza 
sempliċi.
5. Id-Direttur għandu jieħu sehem fil-
laqgħat tal-Bord Eżekuttiv, iżda 
m'għandux ikollu dritt li jivvota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda 8 tal-Kumitat BUDG, li tirreferi għall-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali, 
b'emendi proposti u elementi mir-Regolament 2062/94 dwar l-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol u r-Regolament 168/2007 dwar l-Aġenzija għad-
Drittijiet Fundamentali. Ara wkoll l-istudju tal-ENISA, li jinnota li d-daqs tal-Bord tat-
Tmexxija huwa kbir wisq, għalkemm issa jidher li jaħdem raġonevolment sew. Il-
preokkupazzjonijiet imsemmija fl-istudju tal-ENISA rigward l-esklużjoni mit-teħid reali tad-
deċiżjonijiet u l-preokkupazzjoni li d-Direttur Eżekuttiv fil-fatt jieħu post il-Bord tat-Tmexxija 
huma indirizzati permezz tal-mekkaniżmu ta' rappurtar mill-Bord Eżekuttiv għall-Bord tat-
Tmexxija. 

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu jkun 
indipendenti fit-twettiq tad-doveri 
tiegħu/tagħha.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu jkun 
indipendenti fit-twettiq tad-doveri tiegħu 
jew tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-linji gwida tal-Parlament dwar lingwa newtrali fir-rigward tal-ġeneri (bidla globali 
mingħajr aktar emendi individwali). Iż-żieda tal-Kunsill li d-Direttur Eżekuttiv għandu "juri 
fuq bażi kontinwa impenn lejn ġestjoni tajba u effiċjenti" hija vaga sal-punt li hija 
kompletament insinjifikanti, u għalhekk taf tkun ta' ħsara, u mhux qed tiġi adottata. Huwa 
kompitu tal-Bord tat-Tmexxija li jaħtar Direttur Eżekuttiv li jkun kompetenti b'mod xieraq, 



PR\875732MT.doc 53/78 PE470.059v01-00

MT

suġġett għall-approvazzjoni tal-Parlament, u li jkeċċi lid-Direttur Eżekuttiv jekk id-deċiżjoni 
li jingħata l-kariga kienet ħażina jew jekk jinbidlu ċ-ċirkostanzi. Barra minn hekk, il-Bord 
Eżekuttiv għandu jkun jista' jissorvelja lid-Direttur Eżekuttiv b'mod aktar effikaċi.  

Emenda 80

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 
magħżul mill-Bord tat-Tmexxija jista’ jiġi 
mistieden biex jagħmel dikjarazzjoni
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
mill-membri tiegħu. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija wara li jiġi 
kkonfermat 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 
speċifika. Il-Kummissjoni tista' tagħmel 
arranġamenti bl-iskop li tistabbilixxi lista 
ta' kandidati xierqa. Qabel il-ħatra, il-
kandidat magħżul mill-Bord tat-Tmexxija 
u l-kandidati l-oħra fil-lista ta' kandidati 
proposti mill-Kumissjoni jistgħu jiġu 
mistiedna biex jagħmlu dikjarazzjonijiet
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġbu mistoqsijiet 
mill-membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issegwi l-mudell tal-Artikolu 51(2) tar-Regolament kodeċiż 1093/2010 dwar l-Awtorità 
Bankarja Ewropea. It-test tal-Kunsill jirrikjedi li ssir kompetizzjoni miftuħa li abbażi tagħha 
jintagħżlu l-kandidati. Minħabba l-possibilità li xi kandidati xierqa jżommu lura (xi ħaġa li 
tinftiehem) milli jissuġġettaw lilhom infushom għal eżerċizzju bħal dan, ikun aħjar li l-
Kummissjoni titħalla tagħżel il-kandidati bħal ma kien isir qabel, filwaqt li l-Kummissjoni 
tingħata s-setgħa li tniedi kompetizzjoni jekk ikun xieraq hekk. Ara wkoll ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar is-smigħ Parlamentari tal-
kandidati kollha.
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Emenda 81

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  2a. Id-Direttur Eżekuttiv jista' jitkeċċa 
biss mill-Bord ta' Tmexxija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ispirata mill-Artikolu 51(5) tar-Regolament 1093/2010 dwar l-Awtorità Bankarja Ewropea. 

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul id-disa’ xhur qabel tmiem dan il-
perjodu, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni. Fl-evalwazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tevalwa b’mod 
partikolari: 

3. Mhux aktar tard minn sitt xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta' ħames snin stipulat 
fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha, 
wara li tagħmel evalwazzjoni, tippreżenta 
rapport ta' evalwazzjoni lill-Bord tat-
Tmexxija u lill-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew. Fir-rapport ta' 
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa b’mod partikolari: 

Or. en

Emenda 83

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-

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-
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doveri u r-rekwiżiti tal-Aġenzija, jista’ 
jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv 
għal mhux aktar minn tliet snin.

doveri u r-rekwiżiti tal-Aġenzija, jista’ 
jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv 
għal mhux aktar minn ħames snin, wara li 
jikseb l-opinjoni tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi 9-10 tal-Kumitat BUDG. 

Emenda 84

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 tat-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 jiġi mistieden 
biex jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-
kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

Or. en

Emenda 85

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.

6. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibqa’ fil-
kariga sakemm jinħatar is-suċċessur tiegħu 
jew tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati. 

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-tħejjija tax-xogħol tal-Bord tat-
Tmexxija u tal-Bord Eżekuttiv;

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-implimentazzjoni tal-programm 
ta’ ħidma u d-deċiżjonijiet adottati mill-
Bord tat-Tmexxija;

(b) għall-implimentazzjoni tal-programm 
ta’ ħidma u d-deċiżjonijiet adottati mill-
Bord tat-Tmexxija u mill-Bord Eżekuttiv;

Or. en

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) għal kompiti oħrajn assenjati lilu/lilha 
b’dan ir-Regolament;

(g) għal kompiti oħrajn assenjati lilu jew
lilha b’dan ir-Regolament, inklużi t-tħejjija 
u l-aġġornament tal-istrateġija 
multiannwali tal-Aġenzija;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

 Ara l-emenda 13 tal-Kumitat BUDG.

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Fejn meħtieġ u fi ħdan l-objettivi u l-
kompiti tal-Aġenzija, id-Direttur Eżekuttiv 
jista’ jwaqqaf Gruppi ta’ Ħidma ad hoc 
magħmul minn esperti. Il-Bord tat-
Tmexxija għandu jkun avżat bil-quddiem. 
Il-proċeduri b’mod partikolari dwar l-
għamla, il-ħatra tal-esperti mid-Direttur 
Eżekuttiv u l-attività tal-Gruppi ta’ Ħidma 
ad hoc għandhom ikunu speċifikati fir-
regoli interni tal-operat tal-Aġenzija.

8. Fejn meħtieġ u fi ħdan l-objettivi u l-
kompiti tal-Aġenzija, id-Direttur Eżekuttiv 
jista’ jwaqqaf Gruppi ta’ Ħidma ad hoc 
magħmula minn esperti. Il-Bord Eżekuttiv
għandu jkun avżat bil-quddiem. Il-
proċeduri b’mod partikolari dwar l-għamla, 
il-ħatra tal-esperti mid-Direttur Eżekuttiv u 
l-attività tal-Gruppi ta’ Ħidma ad hoc 
għandhom ikunu speċifikati fir-regoli 
interni tal-operat tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jipprovdi 
persunal amministrattiv ta’ appoġġ u 
riżorsi oħrajn li jkunu disponibbli għall-
Bord tat-Tmexxija meta meħtieġ.

9. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jipprovdi 
persunal amministrattiv ta’ appoġġ u 
riżorsi oħrajn li jkunu disponibbli għall-
Bord tat-Tmexxija u għall-Bord Eżekuttiv
meta meħtieġ.

Or. en
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Emenda 91

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 rikonoxxuti mill-
pari tagħhom li jirrappreżentaw il-partijiet 
interessati rilevanti, bħall-industrija tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-fornituri ta' netwerks 
jew servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku, 
gruppi tal-konsumatur, esperti akkademiċi 
fis-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, 
u awtoritajiet rilevanti, inklużi awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-
privatezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal "rikonoxxuti mill-pari tagħhom" għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta' 
ħila esperta tal-membri tal-Grupp ta' Partijiet Interessati Permanenti. Il-bidliet l-oħra 
jirriflettu fil-parti l-kbira tagħhom it-test tal-Kunsill.  Iż-żieda min-naħa tal-Kunsill tal-kelma 
"Unjoni" qabel l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-privatezza mhix qed 
tkun aċċettata peress li tidher li teskludi l-awtoritajiet nazzjonali.  

Emenda 92

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. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill jipproponi li l-Bord tat-Tmexxija jitħalla (fuq proposta tad-Direttur Eżekuttiv) 
jagħti għalkollox id-delega lil membru tal-Grupp ta' Partijiet Interessati Permanenti sabiex 
jippresedi l-istess Grupp. Madankollu, għandu jkun kompitu ewlieni tad-Direttur Eżekuttiv li 
jippresedi l-Grupp ta' Partijiet Interessati Permanenti. Għandu madankollu jingħad b'mod 
ċar li d-Direttur Eżekuttiv jista' jaħtar lil xi ħadd ieħor biex jippresedi l-Grupp ta' Partijiet 
Interessati Permanenti skont il-każ individwali.  

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-mandat tal-membri tal-Grupp għandu 
jkun ta’ sentejn u nofs. Il-membri tal-Bord 
tat-Tmexxija ma jistgħux ikunu membri 
tal-Grupp. Il-persunal tal-Kummissjoni 
għandu jkun intitolat li jkun preżenti 
għal-laqgħat u jieħu sehem fil-ħidma tal-
Grupp.

4. Il-mandat tal-membri tal-Grupp għandu 
jkun ta’ sentejn u nofs. Il-membri tal-Bord 
tat-Tmexxija ma jistgħux ikunu membri 
tal-Grupp. Il-persunal tal-Kummissjoni u l-
esperti mill-Istati Membri għandhom 
ikunu intitolati li jkunu preżenti għal-
laqgħat u jieħdu sehem fil-ħidma tal-
Grupp. Jekk dawn mhumiex membri, 
rappreżentanti ta' korpi oħra meqjusa 
rilevanti mid-Direttur Eżekuttiv jistgħu 
jiġu mistiedna biex ikunu preżenti fil-
laqgħat u jipparteċipaw fil-ħidma tal-
Grupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati parzjalment. Il-limitazzjoni min-naħa tal-Kunsill għal 
korpi "stabbiliti mid-dritt tal-Unjoni" mhux qed tkun aċċettata. 

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha twettaq l-attivitajiet 
skont il-programm ta’ ħidma tagħha, li 
għandu jinkludi l-attivitajiet ippjanati 

1. L-Aġenzija għandha twettaq l-attivitajiet 
skont il-programm ta’ ħidma tagħha, li 
għandu jinkludi l-attivitajiet ippjanati 



PE470.059v01-00 60/78 PR\875732MT.doc

MT

kollha tagħha. Il-programm ta’ ħidma ma 
għandux iżomm lill-Aġenzija milli twettaq 
attivitajiet mhux previsti li jaqgħu fl-
ambitu tal-objettivi u l-kompiti tagħha u 
fil-limitu tal-baġit tagħha. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jinforma lill-Bord tat-
Tmexxija bl-attivitajiet tal-Aġenzija li 
m’hemmx provvediment għalihom fil-
programm ta’ ħidma. 

kollha tagħha. Il-programm ta’ ħidma ma 
għandux iżomm lill-Aġenzija milli twettaq 
attivitajiet mhux previsti li jaqgħu fl-
ambitu tal-objettivi u l-kompiti tagħha u 
fil-limitu tal-baġit tagħha. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jinforma minnufih lill-
Bord Eżekuttiv bl-attivitajiet tal-Aġenzija 
li m’hemmx provvediment għalihom fil-
programm ta’ ħidma. Fuq talba ta' membri 
tal-Bord Eżekuttiv li jirrappreżentaw mill-
inqas terz tal-membri kollha bid-dritt tal-
vot, il-kwistjoni ta' jekk attività mhux 
prevista tistax titwettaq mill-Aġenzija 
għandha tiġi deċiża mill-Bord Eżekuttiv.  
Kwalunkwe talba bħal din għandha ssir fi 
żmien għaxart ijiem minn meta d-Direttur 
Eżekuttiv jinforma lill-Bord Eżekuttiv bl-
attività mhux prevista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta' ħidma huwa adottat mill-Bord tat-Tmexxija. Meta jitqiesu l-kompiti tal-
aġenzija meta mqabbla ma' dawk tal-ENISA, il-possibilità ta' attivitajiet mhux previsti 
(filwaqt li xorta fl-ambitu tal-kompiti tal-aġenzija) jistgħu jiżdiedu. Il-Bord Eżekuttiv għandu 
għalhekk ikollu l-possibilità, jekk ikun hemm minoranza kbira biżżejjed li tkun qed titlob hekk, 
li tiddeċiedi minnufih jekk kompitu mhux previst partikolari għandux jitwettaq jew le.    

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun 
responsabbli għat-tfassil tal-abbozz tal-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija wara 
konsultazzjoni minn qabel mas-servizzi tal-
Kummissjoni. Kull sena qabel il-15 ta’ 
Marzu d-Direttur Eżekuttiv għandu 
jissottometti l-abbozz tal-programm ta’ 
ħidma għas-sena ta’ wara lill-Bord tat-
Tmexxija. 

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun 
responsabbli għat-tfassil tal-abbozz tal-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija wara 
konsultazzjoni minn qabel mal-
Kummissjoni. Kull sena qabel l-1 ta’ 
Marzu d-Direttur Eżekuttiv għandu 
jissottometti l-abbozz tal-programm ta’ 
ħidma għas-sena ta’ wara lill-Bord tat-
Tmexxija. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jiżgura li l-abbozz tal-programm ta' ħidma 
jkollu objettivi ċari u jipprevedi l-
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indikaturi meħtieġa biex jitkejjel is-
suċċess tal-attivitajiet tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ġie aċċettat fil-parti l-kbira tiegħu. 

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull sena qabel it-30 ta’ Novembru, il-
Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija għas-
sena suċċessiva wara konsultazzjoni mas-
servizzi tal-Kummissjoni. Il-programm ta’ 
ħidma jinkludi tbassir multiannwali. Il-
Bord tat-Tmexxija għandu jiżgura li l-
programm ta’ ħidma jkun konsistenti mal-
objettivi tal-Aġenzija u mal-prijoritajiet 
leġiżlattivi u ta’ politika tal-Unjoni fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni. 

3. Kull sena qabel it-30 ta’ Novembru, il-
Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija għas-
sena suċċessiva wara konsultazzjoni mal-
Kummissjoni. Il-programm ta' ħidma 
jinkludi tbassir multiannwali u jkopri l-
aspetti kollha tal-operazzjonijiet, l-
attivitajiet u l-impenji tal-Aġenzija. Il-
Bord tat-Tmexxija għandu jiżgura li l-
programm ta’ ħidma jiddikjara biċ-ċar l-
objettivi li għandhom jintlaħqu, ir-riżorsi 
li għandhom jiġu allokati, kif għandhom 
jitkejlu r-riżultati tal-attivitajiet tal-
Aġenzija u li l-programm ta' ħidma jkun 
konsistenti mal-objettivi tal-Aġenzija u 
mal-prijoritajiet leġiżlattivi u ta' politika 
tal-Unjoni fil-qasam tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara parti mill-emenda 11 tal-Kumitat BUDG, mibdula ftit biex tirreferi għall-"aspetti kollha" 
minflok għal "virtwali u mhux virtwali". It-tibdiliet proposti mill-Kunsill ġew aċċettati. 
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Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi 
organizzat skont il-prinċipju ta’ Ġestjoni 
fuq Bażi tal-Attività (ABM). Il-programm 
ta’ ħidma għandu jkun konformi mar-
rendikont tal-estimi tad-dħul u l-infiq tal-
Aġenzija u mal-baġit tal-Aġenzija għall-
istess sena finanzjarja.

4. Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi 
organizzat skont il-prinċipju ta’ Ġestjoni 
fuq Bażi tal-Attività (ABM), 
b’indikazzjoni tar-riżorsi umani u 
finanzjarji mistennija li jkunu allokati 
għal kull attività. Għal dan il-għan, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi, bi 
qbil mal-Kummissjoni, indikaturi ta' 
prestazzjoni speċifiċi li jippermettu l-
evalwazzjoni effettiva tar-riżultati 
miksuba. Il-programm ta’ ħidma għandu 
jkun konformi mar-rendikont tal-estimi 
tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija u mal-baġit 
tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja koperta 
mill-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Ara l-emenda 11 tal-Kumitat BUDG.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, wara l-
adozzjoni mill-Bord tat-Tmexxija, jgħaddi 
l-programm ta’ ħidma lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri u jippubblikah.

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu, wara l-
adozzjoni mill-Bord tat-Tmexxija, jgħaddi 
l-programm ta’ ħidma lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri u jippubblikah. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jaċċetta kull 
stedina mill-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew biex jippreżenta u 
jagħmel skambju ta' ideat dwar il-
programm annwali ta’ ħidma.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 12 tal-Kumitat BUDG. 

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-Direttur Eżekuttiv għandu wkoll 
jipprepara l-istrateġija multiannwali tal-
Aġenzija u jressaqha quddiem il-Bord tat-
Tmexxija wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni 
tal-anqas tmien ġimgħat qabel il-laqgħa 
tal-Bord tat-Tmexxija rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 13 tal-Kumitat BUDG. 

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jissottometti lill-Bord tat-Tmexxija abbozz 
ta’ rapport ġenerali li jkopri l-attivitajiet 
kollha tal-Aġenzija fis-sena ta’ qabel. 

1. Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jissottometti lill-Bord tat-Tmexxija abbozz 
ta’ rapport ġenerali li jkopri l-attivitajiet 
kollha tal-Aġenzija fis-sena ta’ qabel u 
jinkludi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja 
u finanzjarja. Ir-rapport ġenerali għandu 
jinkludi indikaturi ta' prestazzjoni 
speċifiċi sabiex tkun tista’ ssir 
evalwazzjoni effettiva tar-rizultati 
miksuba.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 14 tal-Kumitat BUDG. It-test tal-Kunsill "Ir-rapport ġenerali għandu jkejjel u 
jippubblika l-impatt tal-attivitajiet tal-Aġenzija fis-sena ta' qabel" jidher sostanzjalment 
identiku fir-rigward tal-iskop tiegħu.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Talbiet għal konsulenza u assistenza li 
jaqgħu fl-ambitu tal-objettivi u l-kompiti 
tal-Aġenzija għandhom ikunu indirizzati 
lid-Direttur Eżekuttiv u jkunu 
akkumpanjati mill-informazzjoni dwar l-
isfond li jispjega l-kwistjoni li għandha tiġi 
indirizzata. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jinforma lill-Bord tat-Tmexxija dwar it-
talbiet riċevuti, u eventwalment dwar is-
segwitu ta’ dawn it-talbiet. Jekk l-Aġenzija 
tirrifjuta talba, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni.

1. Talbiet għal konsulenza u assistenza li 
jaqgħu fl-ambitu tal-objettivi u l-kompiti 
tal-Aġenzija għandhom ikunu indirizzati 
lid-Direttur Eżekuttiv u jkunu 
akkumpanjati mill-informazzjoni dwar l-
isfond li tispjega l-kwistjoni li għandha tiġi 
indirizzata. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jinforma lill-Bord Eżekuttiv dwar it-talbiet 
riċevuti, l-implikazzjonijiet potenzjali fuq 
ir-riżorsi u eventwalment dwar is-segwitu 
ta’ dawn it-talbiet. Jekk l-Aġenzija 
tirrifjuta talba, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparti r-referenza għall-Bord Eżekuttiv, l-emenda tirrifletti t-test tal-Kunsill. 

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-talbiet imsemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jsiru:

imħassar

(a) mill-Parlament Ewropew; 
(b) mill-Kunsill;
(c) mill-Kummissjoni; 
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(d) minn kwalunkwe korp kompetenti 
maħtur minn Stat Membru, bħal awtorità 
regolatorja nazzjonali kif definita fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/21/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Tħassir ta' simplifikazzjoni, peress li l-entitajiet appoġġati mill-aġenzija jiddependu fuq il-
kompiti, u għalhekk tkun duplikazzjoni bla bżonn li jiġu identifikati għal darba oħra, u li l-
Aġenzija mhix obbligata li tieħu azzjoni fuq kull talba. Il-ġustifikazzjoni li għandha tingħata 
mill-Aġenzija biex tiċħad talba tista' tkun sempliċement li ma taqax fl-ambitu tal-kompiti 
tagħha u/jew mhix qed issir minn korp identifikat fil-kompiti.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-arranġamenti prattiċi għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2, b’mod 
partikolari dwar is-sottomissjoni, il-
prijorità, is-segwitu u l-informazzjoni tal-
Bord tat-Tmexxija fuq talbiet lill-Aġenzija, 
għandhom jiġu stabbiliti mill-Bord tat-
Tmexxija fir-regoli interni tal-operat tal-
Aġenzija.

3. L-arranġamenti prattiċi għall-
applikazzjoni tal-paragrafu 1, b’mod 
partikolari dwar is-sottomissjoni, il-
prijorità, is-segwitu u l-informazzjoni tal-
Bord tat-Tmexxija u tal-Bord Eżekuttiv
fuq talbiet lill-Aġenzija, għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Bord tat-Tmexxija fir-regoli 
interni tal-operat tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv u uffiċjali 
ssekondati mill-Istati Membri fuq bażi 
temporanja għandhom jagħmlu 
dikjarazzjoni bil-miktub tal-impenji u 
dikjarazzjoni bil-miktub li tindika n-
nuqqas ta’ kwalunkwe interess dirett jew 
indirett li jista' jkun ikkunsidrat ta’ 

1. Il-Membri tal-Bord tat-Tmexxija, id-
Direttur Eżekuttiv u uffiċjali ssekondati 
mill-Istati Membri fuq bażi temporanja 
għandhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-
impenn u dikjarazzjoni li tindika n-nuqqas 
jew ta’ kwalunkwe interessi diretti jew 
indiretti li jistgħu jkunu kkunsidrati ta’ 
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preġudizzju għall-indipendenza tagħhom. preġudizzju għall-indipendenza tagħhom 
jew kwalunkwe interessi diretti jew 
indiretti li jitqiesu li jkunu ta’ preġudizzju 
għall-indipendenza tagħhom. Id-
dikjarazzjonijiet għandhom ikunu preċiżi 
u sħaħ, isiru annwalment bil-miktub u 
jiġu aġġornati kull meta jkun meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati, biż-żieda ta' "preċiżi u sħaħ" u rekwiżit ta' aġġornament 
kull meta jkun meħtieġ. 

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Esperti esterni li jieħdu sehem fi Gruppi 
ta’ Ħidma ad hoc f’kull laqgħa għandhom 
jiddikjaraw kwalunkwe interess li jista’ 
jkun ikkunsidrat ta’ preġudizzju għall-
indipendenza tagħhom b’relazzjoni mas-
suġġetti fuq l-aġenda u jastjenu milli 
jieħdu sehem fid-diskussjoni ta’ tali punti.

2. Il-Membri tal-Bord tat-Tmexxija u tal-
Bord Eżekuttiv, l-esperti esterni li jieħdu 
sehem fi Gruppi ta' Ħidma ad hoc u d-
Direttur Eżekuttiv għandhom, mhux aktar 
tard minn meta ssir kull laqgħa,
jiddikjaraw b'mod preċiż u sħiħ
kwalunkwe interess li jista' jiġi kkunsidrat 
ta' preġudizzju għall-indipendenza 
tagħhom b'relazzjoni tas-suġġetti fuq l-
aġenda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdiliet tal-Kunsill ġew sostanzjalment aċċettati, biż-żieda tal-kliem "b'mod preċiż u sħiħ". 
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Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proċedura relatata mas-sostituzzjoni 
ta' membru fil-laqgħa jew l-astensjoni 
tiegħu milli jattendi d-diskussjonijiet dwar 
dawn il-punti għandha tiġi stabbilita mill-
Bord tat-Tmexxija fir-regoli interni ta' 
operazzjoni tal-Aġenzija. Ir-regoli 
ta'operazzjoni għandhom jipprevedu 
wkoll il-possibilità ta' rieżami 
indipendenti u estern ta' kwalunkwe 
allegazzjonijiet ta' kunflitti ta' interessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kunsill ġie aċċettat biż-żieda ta' possibilità ta' rieżami indipendenti ta' każijiet ta' 
allegazzjonijiet ta' kunflitti ta' interessi. 

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-pubbliku 
u kwalunkwe parti interessata jingħataw 
informazzjoni objettiva, affidabbli u 
faċilment aċċessibbli, b’mod partikolari fir-
rigward tar-riżultati tax-xogħol tagħha, fejn 
xieraq. Hi għandha tqiegħed ukoll għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku d-
dikjarazzjonijiet ta’ interessi magħmula 
mid-Direttur Eżekuttiv u mill-uffiċjali 
ssekondati mill-Istati Membri fuq bażi 
temporanja, flimkien mad-
dikjarazzjonijiet ta’ interess magħmula 
minn esperti b’relazzjoni mas-suġġett fuq 
l-aġendi tal-laqgħat tal-Gruppi ta’ Ħidma 
ad hoc.

2. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-pubbliku 
u kwalunkwe parti interessata jingħataw 
informazzjoni xierqa, objettiva, affidabbli 
u faċilment aċċessibbli, b’mod partikolari 
fir-rigward tar-riżultati tax-xogħol tagħha. 
Hi għandha tqiegħed ukoll għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku d-
dikjarazzjonijiet magħmula f'konformità 
mal-Artikolu 15.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni ssimplifikata tal-aħħar sentenza proposta mill-Kunsill ġiet aċċettata. Barra minn 
hekk, tħassret il-frażi "ta' interessi" biex jiġi żgurat li l-iżvelar ikopri wkoll id-
dikjarazzjonijiet tal-impenji. 

Emenda 108

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 
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 qabel ma tiżvelha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied it-trasparenza billi tintalab mill-persuna li titlob il-kunfidenzjalità spjegazzjoni 
tar-raġunijiet għal dik it-talba, u biex l-aġenzija tkun tista' tiżvela din l-informazzjoni - mhux 
klassifikata UE - wara li l-ewwel tikkonsulta, jekk issib li l-informazzjoni mhijiex 
kunfidenzjali (kollha kemm hi jew parti minnha). 

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jiddeċiedi li 
jippermetti lill-Aġenzija tuża 
informazzjoni kklassifikata. F’dak il-każ
il-Bord tat-Tmexxija, bi ftehim mas-

4. Sabiex l-Aġenzija tkun tista' tuża 
informazzjoni kklassifikata, il-Bord tat-
Tmexxija, bi ftehim mal-Kummissjoni, 
jadotta regoli interni tal-operat fejn 
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servizzi rilevanti tal-Kummissjoni, jadotta 
regoli interni tal-operat fejn japplika l-
prinċipji tas-sigurtà li jinsabu fid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2001/844/KE, ECSC, 
Euratom tad-29 ta’ Novembru 2001 li 
temenda r-regoli interni ta’ proċedura 
tiegħu. Din tkopri, fost oħrajn, 
dispożizzjonijiet għall-iskambju, l-
ipproċessar u l-ħażna ta’ informazzjoni 
kklassifikata.

japplika l-prinċipji tas-sigurtà li jinsabu 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2001/844/KE, KESE, Euratom tad-29 ta’ 
Novembru 2001 li temenda r-regoli interni 
tal-proċedura. Din tkopri, fost oħrajn, 
dispożizzjonijiet għall-iskambju, l-
ipproċessar u l-ħażna ta’ informazzjoni 
kklassifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-Aġenzija tista' tuża informazzjoni kklassifikata tal-UE. It-tħassir, min-
naħa tal-Kunsill, tar-referenza għas-servizzi tal-Kummissjoni ġie aċċettat. 

Emenda 110

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dħul tal-Aġenzija għandu jikkonsisti 
f’kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni 
Ewropea, kontribuzzjonijiet minn pajjiżi 
terzi li jipparteċipaw fil-ħidma tal-Aġenzija 
kif hemm provvediment għalihom fl-
Artikolu 29, u kontribuzzjonijiet minn Stati 
Membri. 

1. Id-dħul tal-Aġenzija għandu jikkonsisti 
f’kontribuzzjoni mill-baġit tal-Unjoni 
Ewropea, kontribuzzjonijiet minn pajjiżi 
terzi li jipparteċipaw fil-ħidma tal-Aġenzija 
kif hemm provvediment għalihom fl-
Artikolu 29, u kontribuzzjonijiet volontarji
minn Stati Membri, fi flus jew in natura. 
L-Istati Membri li jipprovdu 
kontribuzzjonijiet volontarji ma jistgħux 
jitolbu xi dritt jew servizz speċifiku 
b'riżultat ta' din il-kontribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' "fi flus jew in natura" tkopri pereżempju l-issekondar ta' esperti a spejjeż tad-
dipartiment li joriġinaw minnu, it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' kapaċità ta' pproċessar 
kompjuterizzat, il-ħlas ta' kera jew kwalunkwe kontribuzzjoni in natura oħra. Il-bidliet li jifdal 
huma testi tal-Kunsill li ġew aċċettati fil-parti l-kbira tagħhom. 
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Emenda 111

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Dan ir-rendikont tal-estimi, li għandu 
jinkludi abbozz tal-organigramma flimkien 
tal-abbozz tal-programm ta’ ħidma għandu, 
sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu, 
jintbagħat mill-Bord tat-Tmexxija lill-
Kummissjoni u lill-Istati li magħhom l-
Unjoni Ewropea laħqet ftehim skont l-
Artikolu 24.

6. Dan ir-rendikont tal-estimi, li għandu 
jinkludi abbozz tal-organigramma flimkien 
tal-abbozz tal-programm ta’ ħidma għandu, 
sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu, 
jintbagħat mill-Bord tat-Tmexxija lill-
Kummissjoni u lill-Istati li magħhom l-
Unjoni Ewropea laħqet ftehim skont l-
Artikolu 28.

Or. en

Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur Eżekuttiv, sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Lulju wara kull sena finanzjarja, 
għandu jippreżenta l-kontijiet finali lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, 
flimkien mal-opinjoni tal-Bord tat-
Tmexxija.

7. Id-Direttur Eżekuttiv, sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Lulju wara kull sena finanzjarja, 
għandu jippreżenta l-kontijiet finali, inkluż 
ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja għal dik is-sena finanzjarja u 
l-kummenti tal-Qorti tal-Awdituri, lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, 
flimkien mal-opinjoni tal-Bord tat-
Tmexxija.

Or. en
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Emenda 113

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Status legali Status legali u sede

Or. en

Emenda 114

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija għandu jkollha s-sede 
tagħha fi Brussell.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issegwi l-mudell tal-Artikolu 7 tar-Regolament kodeċiż 1093/2010 dwar l-Awtorità Bankarja 
Ewropea. L-Aġenzija, li formalment tieħu post l-ENISA kif stabbilita skont ir-Regolament tal-
2004, għandha tkun ibbażata fejn tista' topera bl-aktar mod effikaċi u effiċjenti fl-interess 
globali tal-Unjoni. Meta jitqiesu pereżempju l-kompiti u l-ħtieġa ta' kuntatti personali 
frekwenti, dak il-post huwa Brussell.   

Emenda 115

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-regoli u r-regolamenti applikabbli 
għal uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni 
Ewropea għandhom japplikaw għall-
persunal tal-Aġenzija, inkluż id-Direttur 
Eżekuttiv tagħha.

1. Ir-regoli u r-regolamenti applikabbli 
għal uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni 
għandhom japplikaw għall-persunal tal-
Aġenzija, inkluż id-Direttur Eżekuttiv 
tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bidla tal-Kunsill ġiet aċċettata.

Emenda 116

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta
relatata ma’ individwi, l-Aġenzija hija 
suġġetta għad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001.

Fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data relatata 
ma’ individwi, b'mod partikolari waqt li 
tkun qed twettaq il-kompiti tagħha, l-
Aġenzija għandha tosserva l-prinċipji tal-
protezzjoni tad-data personali li jinsabu 
fid-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 u tkun soġġetta għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdiliet tal-Kunsill ġew aċċettati, biż-żieda ta' "li jinsabu fi" wara "personali" u l-frażi "u 
tkun soġġetta għalihom". 

Emenda 117

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tirrifletti l-kompitu tal-appoġġ tad-djalogu internazzjonali, il-kooperazzjoni u approċċ 
globali komuni. 
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Emenda 118

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 33, il-
Kummissjoni, filwaqt li tqis l-opinjonijiet 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha, 
għandha titlob evalwazzjoni minn parti 
terza indipendenti fuq il-bażi tat-termini 
ta’ referenza miftiehma mal-Bord 
Eżekuttiv. 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. L-evalwazzjoni għandha sservi 
bħala bażi biex jiġi ddeterminat jekk 
Aġenzija għadhiex strument effettiv, jekk l-
ippjanar tal-baġit tagħha għas-snin ta' 
wara għadux adattat u jekk it-tul ta’ żmien 
tal-Aġenzija għandux jiġi estiż aktar mill-
perjodu speċifikat fl-Artikolu 33. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparti r-referenza għall-Bord Eżekuttiv, it-test jirrifletti t-tibdiliet aċċettati tal-Kunsill. L-
idea ta' evalwazzjoni minn parti terza indipendenti hija appoġġata wkoll mill-istudju tal-
ENISA. 

Emenda 119

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jirċievi l-
evalwazzjoni u jagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar bidliet għal dan ir-Regolament, l-
Aġenzija u l-prassi ta’ ħidma tagħha. Il-
Bord tat-Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv 

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jirċievi l-
evalwazzjoni u jagħmel 
rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 
dwar bidliet għal dan ir-Regolament, l-
Aġenzija, il-baġit tagħha u l-prassi ta’ 
ħidma tagħha. Il-Bord tat-Tmexxija u d-
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għandhom jikkunsidraw ir-riżultati tal-
evalwazzjoni fl-ippjanar multiannwali tal-
Aġenzija.

Direttur Eżekuttiv għandhom jikkunsidraw 
ir-riżultati tal-evalwazzjoni fl-ippjanar 
multiannwali tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla tal-Kunsill ġiet aċċettata.  

Emenda 120

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Koperazzjoni mal-Istat Membru ospitanti Kooperazzjoni mal-Istat Membru 
ospitanti u l-ftehim dwar is-sede

Or. en

Emenda 121

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-arranġamenti meħtieġa dwar l-
akkomodazzjoni li għandha tiġi pprovduta 
għall-Aġenzija fl-Istat Membru fejn tkun 
tinsab is-sede tagħha u l-faċilitajiet li dak 
l-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli, kif ukoll ir-regoli speċifiċi 
applikabbli f'dak l-Istat Membru għad-
Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord 
tat-Tmexxija, għall-persunal tal-Aġenzija 
u għall-membri tal-familji tagħhom, 
għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar 
is-Sede bejn l-Aġenzija u dak l-Istat 
Membru, liema ftehim għandu jiġi 
konkluż wara li tkun inkisbet l-
approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Qabbel il-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali u l-Artikolu 74 tar-Regolament kodeċiż 
1093/2010 dwar l-Awtorità Bankarja Ewropea. 

Emenda 122

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Artikolu 30(1a)(ġdid)  

Emenda 123

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Aġenzija għandha tiġi stabbilita mit-13 
ta' Settembru 2013 għal perjodu ta' seba'
snin."

(Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-perjodu tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali jiġi allinjat, ara r-Rakkomandazzjoni 5 u 
l-istudju tal-ENISA. 
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NOTA SPJEGATTIVA

ENISA - l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni, "l-Aġenzija" -
ġiet stabbilita f'Marzu 2004 għal perjodu ta' ħames snin li ġie sussegwentament estiż fl-2008 
sa Marzu 2012. F'Settembru 2010 l-Kummissjoni ressqet żewġ proposti: l-ewwel waħda biex 
testendi aktar il-perjodu ta' stabbiliment tal-Aġenzija b'perjodu ta' tmintax-il xahar sa 
Settembru 2013, u t-tieni waħda kienet proposta aktar sostantiva biex timmodernizza u 
tirrazzjonalizza l-Aġenzija. B'appoġġ unanimu mill-Parlament, ġie deċiż li l-ewwel tiġi 
approvata l-estensjoni tal-mandat tal-Aġenzija biex jiġi żgurat il-ġejjieni immedjat tal-
Aġenzija u biex il-Parlament ikollu aktar żmien biex iniedi dibattitu u analiżi fid-dettall dwar 
il-futur fuq perjodu itwal ta' żmien tal-Aġenzija.

Meta kkunsidrajna t-tieni proposta tal-Kummissjoni, biex ir-rwol tal-Aġenzija jiġi aġġornat, l-
ewwel ridna nikkunsidraw il-kwistjoni ta' jekk kienx għad hemm bżonn tal-aġenzija. Fil-ħajja 
qasira tagħha, l-Aġenzija tat kontribut ta' valur għas-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni, 
iżda huwa ċar għar-rapporteur li l-kontinwazzjoni tal-aġenzija fil-forma attwali tagħha ma 
tkunx proposta vijabbli biex wieħed jaffaċċja l-isfidi l-ġodda ta' dinja ċibernetika li l-ħin kollu 
tevolvi. Wara li ġew ikkunsidrati l-argumenti kollha, huwa evidenti li l-Aġenzija tissodisfa 
ħtiġijiet speċifiċi fil-livell tal-UE, billi tikkoordina l-partijiet interessati b'mod aktar effikaċi u 
effiċjenti milli jkun possibbli permezz tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

Il-Kumitat ITRE tal-Parlament Ewropew iddeċieda li jorganizza smigħ u talab li jsir studju 
aġġornat u indipendenti biex jinvestiga d-diversi aspetti tal-funzjonament attwali tal-Aġenzija, 
inkluż kif l-aġenzija tista' tikkontribwixxi b'mod effikaċi għas-sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni fl-UE u internazzjonalment. It-termini tal-istudju talbu li jikkunsidra l-
arranġamenti prattiċi kollha li jwasslu għat-tmexxija effikaċi tal-aġenzija, inklużi l-
kwistjonijiet tal-persunal u l-aspetti baġitarji. L-istudju twettaq f'dettall kbir skont it-termini 
tal-Parlament u pproduċa tnax-il rakkomandazzjoni biex jittejjeb il-funzjonament tal-
Aġenzija. Fost dawn kien hemm rakkomandazzjonijiet biex l-Aġenzija jkollha perjodu itwal 
ta' stabbiliment u biex ikun hemm inqas ambigwità dwar ir-rwol u l-objettivi fir-Regolament 
kif ukoll baġit akbar biex twettaq il-kompiti tagħha.

Barra minn hekk, għandu jkun hemm rwoli addizzjonali għall-Aġenzija fir-rigward tas-
CERTs (Skwadri ta' rispons f'emerġenza relatata mal-kompjuters), b'mod li jiġi żgurat li s-
CERTs tal-Istati Membri kollha u tal-Unjoni jkollhom kapaċitajiet biżżejjed avvanzati u li 
dawn jikkorrispondu għall-aktar skwadri avvanzati. Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
żżomm kuntatt mal-awtoritajiet nazzjonali għall-protezzjoni tad-data u tal-privatezza biex l-
aspetti tas-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni tal-ġlieda kontra l-ċiberkriminalità jiġu 
indirizzati kif suppost, u għandu jkun possibbli li jkollha rwol ta' koordinament biex telimina 
diskrepanzi f'oqsma fejn m'hemm l-ebda korp responsabbli ieħor fil-livell tal-UE u li jaqgħu 
fl-ambitu tal-mandat tal-Aġenzija.  

Eżempju riċenti ieħor, li jikkonċerna kemm is-sigurtà tan-netwerks kif ukoll il-privatezza u l-
protezzjoni tad-data, huwa l-każ tal-ġbir ta' data tal-wi-fi permezz ta' metodi identiċi f'bosta 
Stati Membri.  Minkejja liġi armonizzata tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, ma kien hemm 
ebda korp fil-livell tal-UE li jista' jgħin fil-koordinament ta' analiżi u reazzjoni komuni, xi 
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ħaġa li rriżultat f'approċċi nazzjonali differenti ħafna u b'hekk livelli differenti ta' protezzjoni 
taċ-ċittadini kif ukoll inċertezza u kumplessità bla bżonn għall-operaturi kkonċernati. 

Is-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni ta' spiss jassumu dimensjoni aktar globali, kif 
urew avvenimenti riċenti, u għalhekk l-Aġenzija għandha tkun tista' tistabbilixxi djalogu u 
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali biex tiżviluppa approċċ 
aktar komuni għal theddid potenzjali. 

Barra minn hekk, il-bidliet tal-2009 għall-Qafas tat-Telekomunikazzjoni introduċew 
pjattaforma għall-għoti ta' informazzjoni standardizzata ta' interess pubbliku għall-utenti 
kollha tal-internet.  Peress li s-sigurtà tan-netwerks b'mod ġenerali - li hija ġid pubbliku - fl-
aħħar mill-aħħar u fil-parti l-kbira tagħha tiddependi fuq l-azzjonijet ta' utenti individwali u 
fuq kif jipproteġu t-tagħmir tagħhom mit-theddid, u meta jitqies ir-riskju għall-utenti 
individwali nfushom minn dak it-theddid, għandha tittieħed l-opportunità issa biex tibda 
titħaddem dik il-pjattaforma. L-Aġenzija tinsab f'qagħda tajba li tgħin lill-Istati Membri fil-
produzzjoni tal-informazzjoni neċessarja li tkun tista' mbagħad titqassam lil utenti 
individwali.  

Minbarra l-istudju, numru ta' sorsi oħra enfasizaw element ta' ambigwità rigward ir-rwol 
xieraq tal-Aġenzija. Jidher li hemm opinjonijiet diverġenti fost l-Istati Membri dwar dak li 
għandha tagħmel l-aġenzija skont l-istatut tagħha u dawn id-differenzi servew biex 
jikkumplikaw il-ħidma tal-aġenzija. Huwa importanti li l-ambitu, il-kompiti u l-objettivi tal-
aġenzija jsiru aktar ċari biex nużaw bl-aħjar mod ir-riżorsi ta' valur tagħha. Filwaqt li wieħed 
jipprova jnaqqas l-ambigwitajiet u jipprovdi definizzjoni ċara tar-rwoli tal-Aġenzija, huwa 
importanti li r-Regolament ma nagħmlux riġidu wisq. 

Il-qasam tas-sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni jinbidel tant malajr li dak li huwa xieraq 
bħalissa jaf ma jkunx xieraq fil-futur qarib, u l-aġenzija għandha għalhekk tingħata struttura 
maniġerjali b'element ta' flessibilità biex tkun tista' tadatta ruħha għal dan l-ambjent. Dan l-
ambjent li jinbidel malajr għandu implikazzjonijiet ukoll għall-perjodu kemm iddum teżisti l-
aġenzija. Ġie ssuġġerit regolarment li l-Aġenzija għandu jkollha perjodu mingħajr limitu ta' 
kemm iddum teżisti biex tingħata aktar ċertezza u effikaċja fl-ippjanar għal perjodi twal ta' 
żmien. Filwaqt li dawn huma argumenti sodi, l-esperjenza wriet li l-ewwel Regolament tal-
Aġenzija kellu jiġi rieżaminat kemmxejn malajr biex wieħed żamm il-pass mal-iżviluppi. 
Mandat limitat fiż-żmien ifisser li rridu neżaminaw mill-ġdid regolarment jekk l-Aġenzija 
għadhiex tissodisfa l-objettivi tagħha u naġġornawhom jekk ikun meħtieġ jew nagħlquha jekk 
ma tkunx għadha adattata biex tilħaq l-iskop tagħha.

Fl-aħħar nett, il-post fejn tinsab l-Aġenzija, f'Heraklion fuq il-gżira Griega ta' Kreta, kien 
kwistjoni kontroversjali. Filwaqt li avvanzi fit-teknoloġija għamluha aktar fattibbli li taħdem 
mill-bogħod, m'hemm xejn bħal laqgħat wiċċ' imbwiċċ. Numru ta' osservaturi enfasizzaw l-
importanza tal-fiduċja f'din id-dinja, u wieħed jista' jgħid li huwa neċessarju li n-netwerks 
bejn il-persuni jsiru meta jkunu fil-preżenza ta' xulxin biex is-sigurtà tan-netwerks tiġi protetta 
aħjar. L-istatistika dwar l-ivvjaġġar tal-persunal tal-Aġenzija hija partikolarment allarmanti; 
kemm f'termini ta' spejjeż kif ukoll ta' ħin moħli fl-ivvjaġġar. Rieżami tal-istatistika tal-
ivvjaġġar tal-Aġenzija waħidha jissuġġerixxi li Brussell ikun post ħafna aħjar minn 
kwalunkwe post ieħor. Bażi fi Brussell issaħħaħ il-kapaċitajiet tal-aġenzija b'numru ta' modi, 
bħall-għoti ta' reazzjoni għal talbiet urġenti tal-aħħar minuta minn istituzzjonijiet tal-UE, iż-
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żamma ta' netwerks ta' kuntatti ewlenin kif ukoll l-attendenza f'avvenimenti importanti u 
tiżgura wkoll li l-Aġenzija jkollha profil ogħla minn dak li huwa l-każ bħalissa. 

Dan ir-Regolament, li jipprovdi għal aġenzija li formalment tieħu post l-Aġenzija oriġinali kif 
stabbilita permezz tar-Regolament tal-2004, jipprovdi opportunità tajba biex jerġa' jiġi 
kkunsidrat mill-ġdid il-post fejn għandha tkun tinsab. Barra minn hekk, il-Parlament, peress li 
huwa koleġiżlatur, għandu jeżerċita b'mod ċar dik ir-responsabilità anke billi jkollu rwol fid-
deċiżjoni dwar is-sede ta' korpi li jaqbel li jinħolqu, minflok ma jħalli l-kwistjoni biss għal 
patti bejn l-Istati Membri mingħajr dibattitu pubbliku. Ir-Rapporteur għalhekk jirrakkomanda 
li l-aġenzija tkun ibbażata Brussell.


