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Emenda 19
Ioan Enciu

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 
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 u 
soċjali 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.

Or. ro

Emenda 20
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-rappreżentattivi tal-Istati Membri, li 
ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-

(4) Ir-rappreżentanti tal-Istati Membri, li 
ltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fit-
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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.

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. Is-sede 
tal-Aġenzija tinsab f’Heraklion, Kreta.

Or. el

Emenda 21
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. lt

Emenda 22
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 23
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) L-Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
mogħtija lilha b’din il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni 
elettronika, u b’mod ġenerali, 
tikkontribwixxi għal livell imtejjeb tas-
sigurtà tal-komunikazzjoni elettronika, 
billi, fost oħrajn, tipprovdi kompetenza 
esperta u konsulenza, u tippromwovi l-
iskambju ta’ prassi tajba. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi 
fiduċja permezz tal-indipendenza tagħha, 
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il-kwalità tal-konsulenza li toffri u l-
informazzjoni li xxerred, kif ukoll it-
trasparenza tal-proċeduri u l-metodi tal-
operat tagħha.

Or. lt

Emenda 24
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Aġenzija għandha tikkontribwixxi 
għal livell għoli ta’ sigurtà tan-netwerks u 
l-informazzjoni fl-Unjoni u għall-iżvilupp 
ta’ kultura ta’ sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni għall-benefiċċju taċ-
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, għal protezzjoni 
aħjar tal-privatezza u d-dejta personali, 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.

Or. ro

Emenda 25
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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-istituzzjonijiet 
Ewropej u lill-Istati Membri fid-djalogu 
tagħhom mal-industrija biex jiġu indirizzati 
l-problemi relatati mas-sigurtà fi prodotti 
tal-ħardwer u s-softwer, biex b’hekk 
tikkontribwixxi għal approċċ kollaborattiv 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni.

Or. ro

Emenda 26
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14 a) L-Aġenzija għandha tappoġġja 
Forum Ewropew tal-Istati Membri 
(EFMS) maħsub biex irawwem 
diskussjoni u skambju dwar prassi ta’ 
politika tajba, bil-għan li jkun hemm 
skambju ta’ objettivi u ta’ prijoritajiet tal-
politika dwar is-sigurtà u r-reżistenza tal-
infrastruttura tal-ICT, u jkollu rwoll iktar 
attiv fix-xogħol tagħha.

Or. lt

Emenda 27
Kinga Göncz
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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 
titqajjem kuxjenza u ta’ programmi 
edukattivi u taħriġ.

(20) L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-
koperazzjoni fost l-awtoritajiet regolatorji 
indipendenti 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 
titqajjem kuxjenza u ta’ programmi 
edukattivi u taħriġ.

Or. en

Emenda 28
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23 a) L-Aġenzija għandha tgħin lill-Istati 
Membri u lill-fornituri tas-servizzi biex 
itellgħu l-istandards tas-sigurtà ġenerali 
sabiex l-utenti kollha tal-Internet jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw is-sigurtà 
ċibernetika personali tagħhom stess.

Or. lt

Emenda 29
Ioan Enciu
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) Biex tiżgura li tilħaq b’mod sħiħ l-
objettivi tagħha, l-Aġenzija għandha 
tikkoordina mal-korpi tal-infurzar tal-liġi u 
l-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-privatezza 
u tad-dejta personali 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.

Or. ro

Emenda 30
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-eżerċitar tal-ħidmiet tal-Aġenzija 
għandhom isaħħu u mhux suppost li 
għandu jfixkel il-kompetenzi u ma 
għandux joħloq preġudizzji jew jikkoinċidi 
mal-poteri rilevanti u l-ħidmiet mogħtija 
lil: It-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija 
m’għandux jinterferixxi mal-kompetenzi 
jew jostakola, jimpedixxi jew jirkeb il-
poteri rilevanti u l-ħidmiet tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kif stabbilit fid-
Direttivi relatati man-netwerks u s-servizzi 
tal-komunikazzjoni elettronika, kif ukoll il-
Korp ta’ Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) 
stabbilit bir-Regolament 1211/2009 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-

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

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 indipendenti ta’ sorveljanza 
tal-Istati Membri relatati mal-protezzjoni 
ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar 
tad-dejta personali u dwar il-moviment 
liberu ta’ din id-dejta.

Or. en

Emenda 31
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 32
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
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Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 33
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Aġenzija tassisti lill-Kummissjoni 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 filwaqt li jiġu żgurati l-
ogħla standards tal-protezzjoni tad-dejta 
fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja.

Or. en

Emenda 34
Ioan Enciu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Tgħin lill-Kummissjoni, 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, kif ukoll il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali, 
b'referenza partikolari għall-aspetti 
onlajn;

Or. ro

Emenda 35
Bogusław Sonik

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 36
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
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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) Abbażi tal-informazzjoni pprovduta 
mill-Istati Membri, u mill-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-
Unjoni u dawk nazzjonali b’konformità 
mal-liġi tal-Unjoni, jinżamm l-għarfien 
dwar il-qagħda l-iktar riċenti tas-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni fl-Unjoni, 
għall-benefiċċju tal-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 37
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) Tappoġġja l-koperazzjoni fost l-
awtoritajiet regolatorji kompetenti fl-
Ewropa, b’mod partikolari b’appoġġ għall-
isforzi tagħhom biex jiżviluppaw u 
jiskambjaw prassi u standards tajbin, kif 
ukoll jippromwovu u jiżguraw l-
indipendenza sħiħa tagħhom;

Or. en

Emenda 38
Bogusław Sonik

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 

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

interessati pubbliċi u privati fl-Unjoni, 
inter alia, billi tiffaċilita d-djalogu u l-
isforzi biex jiżviluppaw u jiskambjaw 
prassi tajbin, tippromwovi l-iskambju ta’ 
informazzjoni u tqajjem kuxjenza, 
tiffaċilita l-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-istandards Ewropej u 
dawk internazzjonali għall-ġestjoni tar-
riskji u għas-sigurtà ta’ prodotti, netwerks 
u servizzi elettroniċi;

Or. en

Emenda 39
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Tappoġġja lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u dawk ġudizzjarji, fuq 
talba tagħhom jew bl-inizjattiva tal-
Aġenzija stess, bl-għarfien espert fil-
ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika u 
rispons għal inċidenti ċibernetiċi.
Madankollu l-Aġenzija m'għandhiex 
tiftaħ investigazzjonijiet kriminali 
speċifiċi u m'għandhiex tintalab ta’ spiss 
biex tipprovdi għajnuna operattiva lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji, bħall-investigazzjonijiet tal-
kriminalità ċibernetika jew l-forensika fil-
kompjuters;

Or. en

Emenda 40
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament



AM\878531MT.doc PE472.375v01-00 15/18 AM\

MT

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Tappoġġja lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u dawk ġudizzjarji, fuq 
talba tagħhom, bl-għarfien espert fil-
ġlieda kontra l-kriminalità ċibernetika u 
rispons għal inċidenti ċibernetiċi;

Or. en

Emenda 41
Bogusław Sonik

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-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni stabbiliti permezz tal-liġi tal-
Unjoni fl-isforzi tagħhom biex jiżviluppaw
il-kapaċità għall-prevenzjoni, is-sejba, l-
analiżi u r-rispons tas-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 42
Jan Philipp Albrecht, Kyriacos Triantaphyllides

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 s-CERTs fil-livell tal-Unjoni u 
l-ħolqien u l-operat ta' netwerk ta’ CERTs 
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nazzjonali u tal-Unjoni, inklużi l-membri 
tal-Grupp Ewropew tas-CERTs 
Governattivi. Bħala appoġġ biex jiġi 
żgurat li kull CERT nazzjonali u tal-
Unjoni jkollha 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 is-
CERTs u l-Grupp Ewropew tas-CERTs 
Governattivi. L-Aġenzija għandha 
tippromwovi u tappoġġja l-kooperazzjoni 
bejn is-CERTs nazzjonali u tal-Unjoni 
rilevanti f'każ ta' inċidenti li jinvolvu jew 
li potenzjalment jinvolvu bosta minnhom.
2. L-Aġenzija għandha tiffaċilita l-
kuntatti u l-iskambji ta' informazzjoni u l-
aħjar prattiki ma' CERTs statali u CERTs 
oħrajn rilevanti, gruppi u fora f'pajjiżi 
terzi.
3. L-Aġenzija għandha tiffunzjona bħala 
l-korp ta’ koordinazzjoni tas-CERTs tal-
UE.

Or. en

Emenda 43
Kinga Göncz

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 

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

Or. en

Emenda 44
Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – l-ewwel subparagrafu a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sede tal-Aġenzija għandha tosserva r-
rekwiżiti li ġejjin:
(a) għandha tkun f’bini uniku dedikat 
esklussivament għall-Aġenzija, li l-
Aġenzija nnifisha għandha tkun sidu jew 
li jkun qed jiġi mikri minnha;
(b) għandha tiggarantixxi l-ogħla 
standards ta’ sigurtà fiżika u tad-dejta;
(c) għandha tikkorrispondi għas-
soluzzjoni l-iktar effikaċi meta mqabbla 
mal-ispejjeż.

Or. en

Emenda 45
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. lt
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