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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Itenni li flimkien mal-potenzjal u l-benefiċċji tal-’cloud computing’ għan-negozji, iċ-
ċittadini, is-settur pubbliku u l-ambjent, b'mod partikolari f'termini ta' riduzzjoni tal-
kostijiet, jinvolvi riskji u sfidi sinifikanti, b’mod partikolari għal-jeddijiet fundamentali 
(inkluża l-privatezza u l-protezzjoni tad-data) u billi jżid l-impatt fil-każ li jseħħu 
interruzzjonijiet, kemm jekk jiġu kkawżati minn nuqqas ta’ funzjonament, prattika 
ħażina, azzjoni kriminali jew fil-każ ta’ azzjoni ostili minn pajjiż ieħor;

2. Huwa tal-fehma li l-aċċess għal Internet sikur huwa jedd fundamentali ta’ kull ċittadin u 
li ‘cloud computing’ se jkompli jkollu rwol importanti f’dan l-aspett; itenni għalhekk, l-
istedina lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jirrikonoxxu b’mod mhux ekwivoku l-
libertajiet diġitali bħala jeddijiet fundamentali u bħala prerekwiżiti indispensabbli għat-
tgawdija ta’ jeddijiet tal-bniedem universali;

3. Itenni li, bħala regola ġenerali, il-livell tal-protezzjoni tad-data f’ambjent ta’ ‘cloud 
computing’ m’għandux ikun inferjuri għal dak li hu meħtieġ fi kwalunkwe kuntest ieħor 
ta’ pproċessar ta’ data;

4. Jenfasizza li l-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, billi hi teknoloġikament newtra, 
diġà tapplika kollha kemm hi għas-servizzi tal-cloud computing li joperaw fl-UE u 
għalhekk għandha tiġi rispettata għalkollox; jissottolinja li l-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma 
tal-Artikolu 29 (WP29) dwar il-Cloud Computing1 għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni 
billi tagħti gwida ċara għall-applikazzjoni tal-prinċipji u r-regoli tad-dritt tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni tad-data għas-servizzi cloud, bħalma huma l-kunċetti ta' 
kontrollur/proċessur, limitazzjoni tal-iskop u proporzjonalità, integrità u sigurtà tad-data, 
l-użu tas-sottokuntratturi, l-allokazzjoni tar-responsabilitajiet, il-ksur tad-data u t-
trasferimenti internazzjonali; jissottolinja l-ħtieġa li jitneħħew l-avariji fil-protezzjoni 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-cloud computing fir-rieżami li għaddej tal-qafas ġuridiku 
tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data msejjes fuq aktar gwida mis-Superviżur Ewropew 
tal-Protezzjoni tad-Data (EDPS) u d-WP29; jikkunsidra li mhux l-informazzjoni 
sensittiva kollha hi data personali u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi linji gwida 
biex tipproteġi data sensittiva li mhix personali f’kuntest cloud, b’mod partikolari fil-każ 
ta’ data tal-gvern u ta’ data minn organizzazzjonijiet bħal banek, kumpaniji tal-
assigurazzjoni, skejjel ta’ fondi tal-pensjoni u sptarijiet;

5. Ifakkar li, fejn fornitur tal-cloud juża d-data għal skop differenti mill-iskop miftiehem 
skont il-ftehim tas-servizz, jew jikkomunika d-data jew jużaha b’mod kuntrarju għat-
termini tal-kuntratt, għandu jitqies bħala kontrollur tad-data u għandu jinżamm 
responsabbli għall-ksur li jkun sar;

6. Jissottolinja li l-arranġamenti ta' servizzi cloud iridu jiddelineaw, b'mod ċar u trasparenti, 

                                               
1 L-Opinjoni 5/2012, WP 196, hija disponibbli hawn .
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id-dmirijiet u l-jeddijiet tal-partijiet dwar l-attivitajiet ta' proċessar tad-data mill-fornituri 
cloud; l-arranġamenti kontrattwali ma jfissrux tneħħija tas-salvagwardji, jeddijiet u 
protezzjonijiet mogħtijin mid-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tressaq proposti biex jinkiseb lura l-bilanċ bejn il-fornituri tas-servizzi 
cloud u l-klijenti tagħhom fir-rigward tat-termini u l-kundizzjonijiet użati mis-servizzi 
tal-cloud, li jinkludu d-dispożizzjonijiet;

– li jiżguraw il-protezzjoni kontra l-kanċellazzjoni arbitrarja tas-servizzi u t-tħassir tad-
data;

– li jiggarantixxu lill-klijent opportunità raġonevoli biex jikseb lura data maħżuna fil-
każ ta’ kanċellazzjoni ta’ servizz u/jew it-tneħħija ta’ data;

– li jagħtu linji gwida ċari għall-fornituri tal-cloud biex jiffaċilitaw il-migrazzjoni faċli 
tal-klijenti tagħhom lejn servizzi oħra;

7. Jenfasizza li r-rwol tal-fornitur tas-servizz cloud skont il-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni 
jeħtieġ li jkun determinat fuq bażi ta’ każ każ, peress li l-fornituri jistgħu jkunu kemm 
proċessuri tad-data u anke kontrolluri tad-data; jitlob li jkun hemm titjib fit-termini u l-
kundizzjonijiet għall-utenti kollha jitjiebu billi jiġu żviluppati mudelli internazzjonali tal-
aħjar prattika għal kuntratti u billi jiġi ċċarat fejn il-fornitur tas-servizz jaħżen id-data u 
skont liema qasam tal-liġi fl-UE;

8. Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-sitwazzjonijiet fejn l-iżbilanċ fis-
sitwazzjoni kuntrattwali bejn il-klijent u l-fornitur tal-cloud iwassal lill-klijent jidħol 
f’arranġamenti kuntrattwali li jimponu servizzi standard u kuntratt li għandu jiġi ffirmat, 
fejn il-fornitur jiddefinixxi l-iskopijiet, il-kundizzjonijiet, il-mezzi tal-ipproċessar1; jisħaq 
li f’tali ċirkostanzi, il-fornitur tal-cloud għandu jiġi kkunsidrat bħala “kontrollur tad-data” 
u jidħol responsabbli flimkien mal-klijent;

9. Jisħaq li l-użu tas-servizzi cloud mill-awtoritajiet pubbliċi, inklużi mill-awtoritajiet tal-
eżekuzzjoni tal-liġi u l-istituzzjonijiet tal-UE, jeħtieġ kunsiderazzjoni u koordinazzjoni 
speċjali bejn l-Istati Membri; ifakkar li l-integirtà u s-sigurtà tad-data jridu jiġu ggarantiti 
u li l-aċċess mhux awtorizzat, inkluż minn gvernijiet barranin u s-servizzi tagħhom tal-
intelligence mingħajr bażi ġuridiku skont id-dritt tal-Unjoni tal-Istat Membru, ikun 
prevenut; jisħaq li dan japplika wkoll għal attivitajiet ta’ pproċessar speċifiċi li jsiru minn 
ċerti servizzi mhux governattivi essenzjali li għandhom aċċess għal data personali, b'mod 
partikolari l-ipproċessar ta' kategoriji speċifiċi ta' data personali, bħalma huma l-banek, il-
kumpaniji tal-assikurazzjoni, l-iskejjel u l-isptarijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni toħroġ 
linji gwida għal dawn l-organizzazzjonijiet biex jimxu magħhom meta jużaw is-servizzi 
cloud biex jipproċessaw, jittrażmettu jew jaħżnu d-data tagħhom, inkluż l-adozzjoni ta’ 
standards miftuħa biex jiġi evitat lock-in tal-bejjiegħ u preferenza għal softwer ta’ sors 
miftuħ sabiex titjieb it-trasparenza u r-responsabbiltà tas-servizzi użati; barra minn hekk, 
jenfasizza li, dan kollu li msemmi hawn fuq huwa ta’ importanza partikolari jekk id-data 

                                               
1 B’mod partikolari f’każ ta’ konsumaturi u SMEs li jużaw is-servizzi cloud.
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qed tiġi trasferita (barra mill-Unjoni Ewropea bejn ġurisdizzjonijiet differenti); huwa tal-
fehma, għalhekk, li l-awtoritajiet pubbliċi, kif ukoll is-servizzi mhux governattivi u s-
settur privat għandhom, kemm jista' jkun, joqogħdu fuq il-fornituri ta' cloud tal-UE meta 
jipproċessaw data u informazzjoni sensittivi sa ma jkunu ddaħħlu regoli globali 
sodisfaċenti dwar il-protezzjoni tad-data, billi tkun żgurata s-sigrutà ta' data sensittiva, u 
tad-dejtabejżis, li jkun hemm għand l-entitajiet pubbliċi;

10. Ifakkar fit-tħassib gravi tiegħu dwar l-iżvelar reċenti tal-programmi ta' sorveljanza tal-
Aġenzija Nazzjonali tas-Sigurtà tal-Istati Uniti, u ta' programmi simili mħaddmin mill-
aġenziji tal-intelligence f'varji Stati Membri, fir-rikonoxximent li, jekk kemm-il darba l-
informazzjoni disponibbli sa issa tkun kkonfermata, dawn il-programmi huma ta' 
vjolazzjoni gravi tal-jedd fundamentali taċ-ċittadini u r-residenti tal-UE għall-privatezza 
u l-protezzjoni tad-data, kif ukoll għall-jedd għall-ħajja privata u tal-familja, għall-
kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet, għall-preżunzjoni tal-innoċenza, għal-libertà tal-
espressjoni, għal-libertà tal-informazzjoni, u għal-libertà li jsir in-negozju;

11. itenni u jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-iżvelar dirett obbligatorju tad-data u l-
informazzjoni personali tal-UE, iġproċessati skont ftehimiet tal-cloud, lil awtoritajiet ta’ 
pajjiżi terzi minn fornituri tal-cloud soġġetti għal liġijiet ta’ pajjiżi terzi jew li jużaw 
servers tal-ħżin li jinsabu f’pajjiżi terzi, u dwar l-aċċess dirett mill-bogħod għad-data u l-
informazzjoni personali pproċessati minn awtoritajiet tal-eżekuzzjoni tal-liġi u servizzi 
tal-intelligence ta' pajjiżi terzi;

12. Jiddispjaċih li dan l-aċċess ħafna drabi jsir permezz tal-eżekuzzjoni diretta ta’ regoli tal-
liġi minn awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi mingħajr ma jintużaw strumenti internazzjonali 
stabbiliti għal kooperazzjoni legali bħalma huma l-ftehimiet tal-assistenza legali 
reċiproka (MLA) jew forom oħrajn ta' kooperazzjoni ġudizzjarja;

13. Jisħaq li prattiki bħal dawn iqanqlu mistoqsijiet ta' fiduċja f'dak li għandu x'jaqsam mal-
fornituri tas-servizzi ta' cloud u onlajn li jinsabu barra mill-UE, u f'dak li għandu x'jaqsam 
ma' pajjiżi terzi li ma joqogħdux fuq l-istrumenti internazzjonali għall-kooperazzjoni 
legali u ġudizzjarja;

14. Jistenna li l-Kummissjoni u l-Kunsill jieħdu dawk il-miżuri li huma neċessarji biex 
tissolva din is-sitwazzjoni u biex tkun żgurata l-osservanza tal-jeddijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE;

15. Ifakkar li l-kumpaniji kollha li jagħtu servizzi fl-UE jridu jottemperaw ruħhom mingħajr 
eċċezzjoni mad-dritt tal-UE u li huma responsabbli għal kwalunkwe vjolazzjoni;

16. Jisħaq li s-servizzi cloud li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta’ pajjiżi terzi għandhom jagħtu 
lill-utenti li jinsabu fl-UE twissija ċara u distingwibbli dwar il-possibiltà li d-data 
personali tagħhom tkun soġġetta għal sorveljanza mill-intelligence u mill-awtoritajiet tal-
eżekuzzjoni ta’ pajjiżi terzi, segwita, fejn ikun applikabbli, mit-talba għall-kunsens 
espliċitu tas-suġġett tad-data għall-ipproċessar ta’ data personali;

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, hi u tinnegozja l-ftehimiet internazzjonali li jinvolvu l-
ipproċessar tad-data personali, li tieħu nota b'mod partikolari tar-riskji u l-isfidi li l-cloud 
computing iressaq għall-jeddijiet fundamentali, b'mod partikolari - imma mhux 
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esklussivament - għall-jedd għall-ħajja privat u għall-protezzjoni tad-data personali, kif 
delineat fl-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundametnali tal-Unjoni Ewropea; 
iħeġġeġ, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tieħu nota tar-regoli domestiċi tal-imsieħba 
fl-innegozjar li jirregolaw l-aċċess għall-eżekuzzjoni tal-liġi għad-data personali 
proċessata permezz ta’ servizzi ta’ ‘cloud computing’, b’mod partikolari r-rekwiżit li l-
aċċess għall-awtoritajiet għall-eżekuzzjoni tal-liġi u l-awtoritajiet tal-intelligence jista’ 
jingħata biss bl-osservanza sħiħa ta' proċess xieraq tal-liġi u li għandu jkun hemm bażi 
ġuridika li ma tkunx amibgwa, kif ukoll ir-rekwiżit biex ikunu speċifikati l-
kundizzjonijiet eżatti tal-aċċess, l-iskop tal-ksib ta' tali aċċess, il-miżuri ta’ sigurtà 
stabbiliti meta tiġi konsenjata d-data u l-jeddijiet tal-individwi, kif ukoll ir-regoli għas-
superviżjoni u għal mekkaniżmu ta’ rimedju effettiv;

18. Jissottolinja t-tħassib gravi tiegħu dwar ix-xogħol li sar fil-Kunsill tal-Ewropa mill-
Kumitat għall-Konvenzjoni taċ-Ċiberkriminalità bil-ħsieb li jiġi żviluppat protokoll 
addizzjonali dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 32 tal-Konvenzjoni dwar iċ-
Ċiberkriminalità tat-23 ta’ Novembru 2001 dwar “l-aċċess bejn il-fruntieri għal data 
maħżuna f’kompjuters bil-kunsens jew fejn pubblikament disponibbli”1 sabiex ikun 
“iffaċilitat l-użu effettiv tiegħu u l-implimentazzjoni fid-dawl ta’ żviluppi legali, politiki u 
teknoloġiċi”; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, invista tal-kunsiderazzjoni li 
daqt se ssir mill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa, li jiżguraw il-kompatibilità 
tad-dispożizzjoni tal-Artikolu 32 tal-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità, u l-
interpretazzjoni tagħha fl-Istati Membri, mal-jeddijiet fundametnali, inkluża l-protezzjoni 
tad-data, u b'mod partikolari, id-dispożizzjonijiet dwar il-flus transfronterjali ta' data 
personali, kif minquxin fil-Karta tal-UE tad-Drittijiet Fundamentali, l-acquis tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-data, il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tal-Individwi fir-Rigward tal-
Ipproċessar Awtomatiku ('Konvenzjoni 108'), li jivvinkolaw lill-Istati Membri; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrespinġu fermament kull miżuri li tqejjem l-
applikazzjoni ta' dawn il-jeddijiet f'sogru; hu allarmat bil-fatt illi kieku kellu jkun 
approvat tali protokoll addizzjonali, l-implementazzjoni tiegħu tkun tirriżulta f'aċċess 
mill-bogħod mingħajr xkiel mill-awtoritajiet tal-eżekuzzjoni tal-liġi fuq servers u sistemi 
tal-kompjuter li jkunu jinsabu f'ġurisdizzjonijiet oħrajn, mingħajr ma jkun hemm 
riferiment għall-ftehimiet tal-MLA u strumenti oħrajn ta' kooperazzjoni ġudizzjarja intiżi 
li jiggarantixxu l-jeddijiet fundamentali tal-individwu, inkluża l-protezzjoni tad-data u s-
smigħ xieraq;

19. Jissottolinja li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-impriżi żgħar u medji li qed 
jiddependu dejjem aktar mit-teknoloġija ‘cloud computing’ meta jipproċessaw data 
personali u li mhux dejjem ikollhom ir-riżorsi jew l-għarfien espert sabiex jindirizzaw l-
isfidi ta’ sigurtà b’mod adegwat;

20. Jissottolinja li l-kwalifika tal-kontrollur jew proċessur tad-data jeħtieġ tiġi riflessa kif 
xieraq mil-livell ta’ kontroll veru li jkollha fuq il-mezzi ta’ proċessar sabiex jiġu allokati 
b’mod ċar ir-responsabbiltajiet għall-protezzjoni ta’ data personali bl-użu ta’ cloud 
computing;

                                               
1 1http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T 
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf 
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp
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21. Jissottolinja l-importanza tal-kompetenza diġitali fost iċ-ċittadini kollha u jħeġġeġ lill-
Istati Membri jiżviluppaw kunċetti dwar kif jippromwovu l-użu sikur tal-Internet inkluż 
is-servizzi tal-cloud computing;

22. Jissottolinja li l-prinċipji kollha stabbiliti fil-liġi Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data, 
bħall-fier u l-legalità, il-limitazzjoni tal-iskop, il-proporzjonalità, il-preċiżjoni, il-perjodi 
limitati għaż-żamma ta’ data, iridu jitqiesu sew għall-ipproċessar ta’ data pesonali mill-
fornituri tas-servizz tal-cloud computing;

23. Jissottolinja l-importanza ta’ sanzjonijiet amministrattivi effettivi, proporzjonati u 
dissważivi li jkunu jistgħu jiġu imposti fuq servizzi ta’ ‘cloud computing’ li ma jkunux 
jottemperaw mal-istandards tal-protezzjoni tad-data tal-UE;

24. Jissottolinja li l-impatt tal-protezzjoni tad-data ta’ kull servizz ta’ cloud computing 
għandu attwalment ikun ivvalutat fuq bażi ad hoc sabiex jiġu definiti l-aktar salvagwardji 
xierqa li għandhom ikunu implimentati;

25. Jissottolinja li fornitur Ewropew ta’ servizz cloud għandu jaġixxi dejjem f’konformità 
mal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data tal-UE, anke jekk din tmur kontra l-istruzzjonijiet ta’ 
klijent jew kontrollur stabbilit f’pajjiż terz jew meta s-suġġetti tad-data kkonċernati jkunu 
(biss) residenti ta’ pajjiżi terzi;

26. Jissottolinja l-bżonn li jiġu indirizzati l-isfidi li tqajmu mill-cloud computing f'livell 
internazzjonali, b’mod partikolari s-sorveljanza mill-intelligence tal-gvern u s-
salvagwardji neċessarji;

27. Jissottolinja li ċ-ċittadini tal-UE suġġetti għal sorveljanza mill-intelligence ta' awtoritajiet 
ta’ pajjiżi terzi għandhom igawdu minn tal-anqas mill-istess salvagwardji u rimedji bħaċ-
ċittadini tal-pajjiż terz ikkonċernat;

28. Jiddispjaċih mill-approċċ fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li bih ma ssemmiex ir-
riskji u l-isfidi marbutin mal-cloud computing, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tissokta 
b'ħidmietha fuq il-cloud computing billi tiżviluppa komunikazzjoni aktar ħolistika fuq il-
cloud computing li tkun tqis l-interess tal-istakeholders kollha u li jkun fiha, barra mir-
riferiment standard għall-protezzjoni tal-jeddijiet fundamentali u l-ottemperanza mar-
rekwiżiti tal-protezzjoni tad-data, mill-anqas dan li ġej:

– linji gwida biex tiġi żgurata konformità l-aktar stretta mal-obbligi tal-UE fir-rigward 
tal-jeddijiet fundamentali u l-protezzjoni tad-data;

– kundizzjonijiet limitattivi li taħthom jista’ jsir jew jista' ma jsirx aċċess għad-data tal-
cloud għal finijiet ta’ eżekuzzjoni tal-liġi, f’konformità mal-Karta Fundamentali tad-
Drittijiet tal-Bniedem tal-UE u mad-dritt tal-UE;

– salvagwardji kontra l-aċċess illegali minn entitajiet barranin u domestiċi, pereżempju 
billi jiġu emendati r-rekwiżiti tal-akkwist u jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 2271/961 biex jirribatti liġijiet barranin li jistgħu jirriżultaw fi trasferimenti 

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2271/96 tat-22 ta’ Novembru 1996 li jipproteġi kontra l-effetti ta' l-
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illegali massiċċi tad-data tal-cloud taċ-ċittadini u r-residenti tal-UE;

– proposti biex jiġu ggarantiti n-newtralità tal-Internet u n-newtralità tas-servizzi bil-
għan li tiġi pprevenuta d-diskriminazzjoni mmotivata mill-kummerċ kontra servizzi 
tal-cloud speċifiċi;

– proposti biex jiġi ggarantit li l-aċċess għall-kontenut legali ma jiġi danneġġat minn 
azzjonijiet kontra l-kontenut illegali;

– proposti dwar kif jiġi definit ‘trasferiment’ ta’ data personali u dwar kif jiġu aġġornati 
klawżoli kuntrattwali standard li jkunu mfassla skont l-ambjent cloud peress li ‘cloud 
computing’ ħafna drabi jinvolvi flussi massiċċi ta’ data mill-klijenti tal-cloud għas-
servers tal-fornituri tal-cloud u ċentri tad-data u jinvolvi ħafna partijiet differenti u 
qsim tal-fruntieri bejn pajjiżi tal-UE u dawk mhux tal-UE;

– miżuri biex jiġi indirizzat l-iżbilanċ eżistenti fis-suq tas-servizzi cloud bejn il-fornituri 
tas-servizz u l-parti l-kbira tal-utenti tas-servizzi tagħhom;

– miżuri li jippromwovu r-riċerka dwar kif l-oqfsa leġiżlattiva kurrenti tal-UE u 
ftehimiet internazzjonali joqogħdu għax-xenarji partikolari tas-servizzi tal-cloud 
computing, li jkejlu kemm l-impatt ekonomiku kemm dak ambjentali tal-cloud 
computing, billi ftit kienu l-istudji li saru s'issa dwar dawn l-aspetti.

                                                                                                                                                  
applikazzjoni estraterritorjali tal-leġislazzjoni adottata minn pajjiż terz, u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li 
jirriżultaw minnha (ĠU L 309, 29.11.1996, p. 1-6; URL: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:MT:HTML) 
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