
AD\890168MT.doc PE475.878v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali

2011/2178(INI)

26.1.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar Suq uniku diġitali kompetittiv - il-Gvern elettroniku bħala xprun
(2011/2178(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Jean-Marie Cavada



PE475.878v01-00 2/4 AD\890168MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\890168MT.doc 3/4 PE475.878v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-gvern elettroniku jiġbor fih it-teknoloġiji u l-użi kollha marbuta mal-informazzjoni, 
mal-orjentazzjoni u mat-tranżazzjonijiet amministrattivi onlajn;

B. billi r-regoli dwar il-fatturazzjoni elettronika mhumiex uniformi u l-benefiċċji għadhom 
mhux qed jittieħdu biżżejjed;

C. billi l-Unjoni Ewropea tibbenefika mill-implimentazzjoni ta' miżuri biex jiġi kkonsolidat 
is-suq uniku Ewropew bħala realtà operattiva u biex l-amministrazzjonijiet, l-intrapriżi u 
ċ-ċittadini jingħataw benefiċċji konkreti;

D. billi s-"sħaba informatika" tikkostitwixxi għodda ekonomika u ekoloġika għat-titjib tal-
prestazzjonijiet informatiċi tal-intrapriżi pubbliċi u privati, għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-
ipproċessar u biex jiġu limitati l-ispejjeż b'rabta mal-ħażna, u b'hekk iġġib magħha bosta 
vantaġġi, iżda tbati minn nuqqas ta' sigurtà fil-konnessjoni bejn l-utent u s-server, u l-utent 
jitlef parti mill-kontroll;

1. Ifakkar dwar il-ħtieġa li jiġu definiti minn issa l-prattiki tajba u l-metodi utli għall-iżvilupp 
tal-gvern elettroniku billi jiġu ffissati l-modalitajiet ta' interoperabilità u r-regoli ta' sigurtà 
u ta' aċċessibilità għall-persuna kollha kkonċernati;

2. Jinnota li l-informatika maħżuna fi "sħaba" tippermetti l-aċċess għal post komuni ta' 
riżorsi informatiċi li jistgħu jitqassmu malajr bi sforz minimu ta' ġestjoni u b'interazzjoni 
minima min-naħa tal-fornitur tas-servizzi, u li l-effiċjenza tas-"sħaba" tinsab fil-flessibilità 
tagħha, fiż-żieda fil-produttività li ġġib magħha u fil-preservazzjoni tal-ambjent, iżda fuq 
kollox din għandha tkun teknikament affidabbli u reżistenti;

3. Jinsisti dwar il-fatt li ż-żieda fl-użu tas-"sħaba" jeħtieġ sigurtà tas-softwer, superviżjoni 
tar-rilokazzjoni tar-riżorsi informatiċi u kontroll ikbar fuq l-aċċess għas-servers u għad-
data, u huwa għalhekk neċessarju li jitfasslu regoli komuni sabiex jiġi żgurat li d-data 
maħżuna la tkun aċċessibbli għall-persunal tas-"sħaba" u lanqas ma tiġi sfruttata għal 
finijiet kummerċjali minn persuni oħra, filwaqt li għandhom jinkludu numru minimu ta' 
punti ta' salvagwardja sabiex ma tintilifx id-data;

4. Ifakkar li l-informatika maħżuna fi "sħaba" għandha tkun mgħammra b’sistemata' 
responsabilità u ta’regoli tekniċi (pereżempju firma diġitali) li jintegraw sistemi ta' 
awtorizzazzjoni u ta' ċertifikazzjoni, u li l-utent għandu jkun infurmat dwar il-post fejn 
tinsab id-data u l-ġurisdizzjoni li taħtha taqa' d-data maħżuna;

5. Ifakkar li t-tħaddim xieraq tal-infrastrutturi tekniċi kif ukoll tal-prodotti u s-servizzi tal-
gvern elettroniku huwa essenzjali biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tadotta l-viżjoni u l-
politika meħtieġa biex tibqa' kompetittiva.
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