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Emenda 34
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 83(1) tagħha, l-Artikoli 16 u 83(1) tagħha,

Or. en

Emenda 35
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għan ta' din id-Direttiva huwa li jsir 
tqarrib tar-regoli tal-liġi kriminali fl-Istati 
Membri fil-qasam tal-attakki kontra s-
sistemi tal-informazzjoni, u li tittejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji u l-awtoritajiet l-oħra 
kompetenti, inklużi l-pulizija u servizzi 
speċjalizzati oħrajn ta' infurzar tal-liġi tal-
Istati Membri.

(1) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li jsir 
tqarrib tar-regoli tal-liġi kriminali fl-Istati 
Membri fil-qasam tal-attakki kontra s-
sistemi tal-informazzjoni, u li tittejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji u l-awtoritajiet kompetenti l-
oħra, inklużi l-pulizija, servizzi 
speċjalizzati oħrajn ta’ infurzar tal-liġi tal-
Istati Membri, il-Kummissjoni, il-
Eurojust, il-Europol u l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u 
l-Informazzjoni (ENISA), bil-għan li 
jitħeġġeġ approċċ Ewropew komuni u 
eżawrjenti.

Or. ro

Emenda 36
Ioan Enciu
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Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, partikolarment dawk li 
jirriżultaw mit-theddida tal-kriminalità 
organizzata, jirrappreżentaw minaċċa li qed 
tikber, u qed jiżdied it-tħassib dwar il-
potenzjal ta' attakki terroristiċi jew li huma 
mmotivati mill-politika kontra s-sistemi 
tal-informazzjoni li jagħmlu parti mill-
infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. Dan jikkostitwixxi theddida għall-
kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni aktar 
sikura u ta' qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja, u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
livell tal-Unjoni Ewropea.

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, partikolarment dawk li 
jirriżultaw mit-theddida tal-kriminalità 
organizzata, jirrappreżentaw minaċċa li qed 
tikber kemm fil-livell Ewropew kif ukoll 
dak dinji, u qed jiżdied it-tħassib dwar il-
potenzjal ta' attakki terroristiċi jew li huma 
mmotivati mill-politika kontra s-sistemi 
tal-informazzjoni li jagħmlu parti mill-
infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. Dan jikkostitwixxi theddida għall-
kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni aktar 
sikura u ta' spazju ta' libertà, sigurtà u 
ġustizzja, u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
livell tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll 
koordinament u kooperazzjoni iktar 
effikaċi fil-livell internazzjonali.

Or. ro

Emenda 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, partikolarment dawk li 
jirriżultaw mit-theddida tal-kriminalità 
organizzata, jirrappreżentaw minaċċa li qed 
tikber, u qed jiżdied it-tħassib dwar il-
potenzjal ta' attakki terroristiċi jew li huma 
mmotivati mill-politika kontra s-sistemi 
tal-informazzjoni li jagħmlu parti mill-
infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. Dan jikkostitwixxi theddida għall-
kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni aktar 
sikura u ta' qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-

(2) L-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, tal-inqas dawk li jirriżultaw 
mit-theddida tal-kriminalità organizzata, 
jirrappreżentaw minaċċa li qed tikber, u 
qed jiżdied it-tħassib dwar il-potenzjal ta' 
attakki terroristiċi kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li jagħmlu parti mill-
infrastruttura kritika tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. Dan jikkostitwixxi theddida għall-
kisba ta' soċjetà tal-informazzjoni aktar 
sikura u ta' qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-
ġustizzja, u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
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ġustizzja, u għalhekk jinħtieġ rispons fil-
livell tal-Unjoni Ewropea.

livell tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 38
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Hemm evidenza ta' tendenza għal 
attakki fuq skala kbira li qed isiru aktar 
perikolużi u rikorrenti, kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li huma kritiċi għall-istati 
jew għall-funzjonijiet partikolari fis-settur 
pubbliku jew privat. Din it-tendenza hija 
akkumpanjata mill-iżvilupp ta' għodod 
dejjem aktar sofistikati li jistgħu jintużaw 
minn kriminali sabiex jiġu mnedija 
ċiberattakki ta' tipi varji.

(3) Hemm evidenza ta' tendenza għal 
attakki fuq skala kbira li qed isiru aktar 
perikolużi u rikorrenti, kontra s-sistemi tal-
informazzjoni li huma kritiċi għall-istati 
jew għall-funzjonijiet partikolari fis-settur 
pubbliku jew privat. Din it-tendenza hija 
akkumpanjata mill-iżvilupp ta' għodod 
dejjem aktar sofistikati li jistgħu jintużaw 
minn kriminali sabiex jiġu mnedija 
ċiberattakki ta' tipi varji, bħal pereżempju 
netwerks "botnet", li jistgħu 
jikkontaminaw, permezz ta' programm 
tal-informatika, numru sinifikanti ta' 
sistemi tal-informazzjoni bil-ħsieb li 
jikkontrollawhom u jużawhom biex 
jipproċedu għal ċiberattakki ta' livell kbir.

Or. ro

Emenda 39
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi li permezz 
tagħhom ikunu jistgħu jiġġieldu, 
jipprevjenu u jippenalizzaw l-attakki
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proporzjonati u dissważivi. kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

Or. ro

Emenda 40
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi u jistgħu 
jinkludu sentenzi ta' ħabs u/jew 
sanzjonijiet finanzjarji.

Or. en

Emenda 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi,
proporzjonati u dissważivi.

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu proporzjonati.

Or. fr

Emenda 42
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu pieni fir-rigward tal-attakki
kontra s-sistemi tal-informazzjoni. Il-pieni 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(6) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri effikaċi biex 
jipprevjenu l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni kif ukoll sanzjonijiet biex 
irażżnu dawn l-attakki. L-Istati Membri u 
l-Unjoni għandhom jiggarantixxu qafas 
eżawrjenti għall-prevenzjoni, li jinkludi t-
taħriġ taċ-ċittadini għaċ-ċibersigurtà 
tagħhom stess fil-programmi kollha ta' 
kompetenza diġitali. Il-pieni determinati 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u 
dissważivi.

Or. en

Emenda 43
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 a) Meta tkun kwistjoni ta' "każ 
minuri", għandu jkun possibbli li ma 
tingħatax sanzjoni. Il-"każijiet minuri" 
jistgħu jitqiesu tali, pereżempju, meta d-
dannu kkawżat u/jew ir-riskju għall-
interessi pubbliċi jew privati, bħall-
integrità ta' sistema tal-informazzjoni jew 
id-data tal-informatika, jew għall-
integrità, id-drittijiet u interessi oħra ta' 
persuna, ikunu insinifikanti jew ta' 
natura li l-impożizzjoni ta' sanzjoni 
kriminali fil-limiti legali jew ta' 
responsabilità kriminali ma jkunux 
neċessarji;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "każ minuri" għandha l-ewwel nett tidher fl-Artikolu 2. Madankollu, dan il-
kunċett tant mhuwiex ċar legalment li huwa indispensabbli li jiġi ppreċiżat qabel fil-premessi, 
b'tali mod li l-ġurisprudenza jkollha punti ta' referenza dwar l-ambitu ta' applikazzjoni 
tiegħu.

Emenda 44
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti pieni aktar 
iebsa meta jitwettaq attakk kontra sistema 
tal-informazzjoni minn organizzazzjoni 
kriminali, kif definit fid-Deċiżjoni Qafas 
tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-
24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata, meta l-attakk 
jitwettaq fuq skala kbira, jew meta r-reat 
jitwettaq billi tinħeba l-vera identità tat-
trasgressur u jsir preġudizzju fuq l-identità 
tas-sid leġittimu. Huwa xieraq ukoll li jiġu 
stabbiliti pieni aktar iebsa fejn tali attakk 
ikun ikkawża ħsara kbira jew ikun affettwa 
l-interessi essenzjali.

(7) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti pieni aktar 
iebsa meta jitwettaq attakk kontra sistema 
tal-informazzjoni minn organizzazzjoni 
kriminali, kif definit fid-Deċiżjoni Qafas 
tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-
24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata, meta l-attakk 
jitwettaq fuq skala kbira, pereżempju 
permezz tan-netwerks "botnet", jew meta 
r-reat jitwettaq billi tinħeba l-vera identità 
tat-trasgressur u jsir preġudizzju fuq l-
identità tas-sid leġittimu. Huwa xieraq 
ukoll li jiġu stabbiliti pieni aktar iebsa fejn 
tali attakk ikun ikkawża ħsara kbira, ikun
affettwa infrastrutturi kritiċi jew l-
interessi essenzjali.

Or. ro

Emenda 45
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 
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kriminali fejn ir-reati jkunu twettqu 
mingħajr intenzjoni kriminali, bħal 
pereżempju għall-ittestjar awtorizzat jew 
il-protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni.

kriminali fejn ir-reati jkunu twettqu 
mingħajr intenzjoni kriminali, bħal 
pereżempju għall-ittestjar jew il-
protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni, 
sakemm l-operatur jew il-bejjiegħ tas-
sistema jkun infurmat bis-sħiħ fi żmien 
xieraq dwar il-vulnerabilità jew meta r-
rifjut ta' awtorizzazzjoni għal aċċess għal 
sistema tikkostitwixxi abbuż tad-drittijiet 
fiha nnifisha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Le présent amendement garantit la protection de ceux qui dénoncent des failles 
informatiques, ce qui, selon les experts en cybersécurité, constitue une fonction essentielle 
pour le fonctionnement du système de sécurité informatique mondial. La rapporteure propose 
de décriminaliser l'accès "dans le respect de la loi" plutôt qu'"après en avoir obtenu 
l'autorisation", ce qui va dans le bon sens, mais la présente directive constitue le texte de loi 
qui devrait énoncer clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. La dernière partie de 
la phrase s'appuie sur l'amendement 7 de la rapporteure.

Emenda 46
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 
kriminali fejn ir-reati jkunu twettqu 
mingħajr intenzjoni kriminali, bħal 
pereżempju għall-ittestjar awtorizzat jew 
il-protezzjoni tas-sistemi tal-
informazzjoni.

(10) Din id-direttiva ma tkoprix il-miżuri 
meħuda biex tiżgura s-sigurtà tas-sistemi 
tal-informazzjoni, bħal pereżempju l-
kapaċità ta’ sistema tal-informazzjoni li 
tirreżisti atti kriminali kif definiti f’din id-
direttiva, jew li jkollha għodod użati jew 
maħsuba li jiġu użati għat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta' reżistenza. Lanqas 
m'għandha l-għan li timponi 
responsabbiltà kriminali meta jintlaħqu l-
kriterji oġġettivi tal-ksur elenkat f'din id-
Direttiva, iżda r-reat ikun twettaq 
mingħajr intenzjoni kriminali.

Or. fr
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Emenda 47
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 
kriminali fejn ir-reati jkunu twettqu 
mingħajr intenzjoni kriminali, bħal 
pereżempju għall-ittestjar awtorizzat jew 
il-protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni.

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 
kriminali meta jintlaħqu l-kriterji oġġettivi 
tal-ksur elenkat f'din ir-Direttiva, iżda 
fejn ir-reati jkunu twettqu mingħajr 
intenzjoni kriminali, bħal pereżempju 
għall-ittestjar, bi qbil mal-liġi, jew il-
protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni, 
jew meta r-rifjut ta' awtorizzazzjoni għal 
aċċess għal sistema jikkostitwixxi abbuż 
tad-drittijiet fih nnifsu.

Or. en

Emenda 48
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Din id-Direttiva ssaħħaħ l-importanza 
tan-netwerks, bħan-netwerk tal-punti ta' 
kuntatt tal-G8 jew tal-Kunsill tal-Ewropa 
disponibbli fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum, 
sebat ijiem fil-ġimgħa għall-iskambju ta' 
informazzjoni sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' 
għajnuna immedjata għall-iskop tal-
investigazzjonijiet jew tal-proċedimenti li 
jikkonċernaw ir-reati kriminali relatati 
mas-sistemi tal-informazzjoni u d-dejta, 
jew għall-ġabra tal-evidenza ta' reat 
kriminali f'forma elettronika. Minħabba l-
veloċità li biha jistgħu jitwettqu l-attakki 
fuq skala kbira, l-Istati Membri għandhom 

(11) Din id-Direttiva ssaħħaħ l-importanza 
tan-netwerks, bħan-netwerk tal-punti ta' 
kuntatt tal-G8 jew tal-Kunsill tal-Ewropa 
disponibbli fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum, 
sebat ijiem fil-ġimgħa għall-iskambju ta' 
informazzjoni sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' 
għajnuna immedjata għall-iskop tal-
investigazzjonijiet jew tal-proċedimenti li 
jikkonċernaw ir-reati kriminali relatati 
mas-sistemi tal-informazzjoni u d-data, 
jew għall-ġabra tal-evidenza ta' reat 
kriminali f'forma elettronika. Minħabba l-
veloċità li biha jistgħu jitwettqu l-attakki 
fuq skala kbira, l-Istati Membri għandhom 
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ikunu kapaċi jirreaġixxu minnufih għat-
talbiet urġenti minn din in-netwerk ta' punti 
ta' kuntatt. Tali għajnuna għandha tinkludi 
l-iffaċilitar, jew it-twettiq b'mod dirett, ta' 
miżuri bħal pereżempju: l-għoti ta' pariri 
tekniċi, il-preservazzjoni tad-dejta, il-ġbir 
tal-evidenza, l-għoti ta' informazzjoni 
legali, u l-lokalizzazzjoni tas-suspettati.

ikunu kapaċi jirreaġixxu minnufih għat-
talbiet urġenti minn din in-netwerk ta' punti 
ta' kuntatt. Tali għajnuna għandha tinkludi 
l-iffaċilitar, jew it-twettiq b'mod dirett, ta' 
miżuri bħal pereżempju: l-għoti ta' pariri 
tekniċi, speċjalment sabiex terġa' tinkiseb 
il-funzjonalità tas-sistema tal-
informazzjoni, il-preservazzjoni tad-data
b'konformità mal-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-data personali, il-ġbir tal-evidenza, l-
għoti ta' informazzjoni legali, kif ukoll il-
lokalizzazzjoni u l-identifikazzjoni tas-
suspettati.

Or. ro

Emenda 49
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Tinħass il-ħtieġa li tinġabar id-dejta
dwar ir-reati skont din id-Direttiva, sabiex 
tinkiseb stampa aktar kompluta tal-
problema fil-livell tal-Unjoni u b'hekk 
tikkontribwixxi għall-formulazzjoni ta' 
reazzjonijiet aktar effettivi. Barra minn 
dan, id-dejta se tgħin lill-aġenziji 
speċjalizzati bħall-Europol u l-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni sabiex jivvalutaw aħjar il-
limitu taċ-ċiberkriminalità u l-istat tas-
sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni fl-
Ewropa.

(12) Tinħass il-ħtieġa li tinġabar id-data
dwar ir-reati skont din id-Direttiva, sabiex 
tinkiseb stampa aktar kompluta tal-
problema fil-livell tal-Unjoni u b'hekk 
tikkontribwixxi għall-formulazzjoni ta' 
reazzjonijiet aktar effettivi. Id-data dwar l-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
huma wisq ftit, minħabba l-fatt li l-Istati 
Membri kollha ma jiġbrux data relatata 
ma' dawn l-attakki. Minħabba l-fatt li l-
metodi ta' ġbir ta' data statistika huma 
differenti, l-Istati Membri li jiġbru tali 
data ma jistgħux jikkumparawha mad-
data miġbura minn Stati Membri oħra. 
Barra minn dan, id-data se tgħin lill-
aġenziji speċjalizzati bħall-Europol u l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Networks u l-Informazzjoni sabiex 
jivvalutaw aħjar il-limitu taċ-
ċiberkriminalità u l-istat tas-sigurtà tan-
netwerks u tal-informazzjoni fl-Ewropa.
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Or. lt

Emenda 50
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Jeħtieġ ukoll li titrawwem u tittejjeb 
il-kooperazzjoni bejn fornituri ta' servizzi, 
produtturi, korpi tal-infurzar tal-liġi u 
awtoritajiet ġudizzjarji, speċjalment fir-
rigward tas-sigurtà u l-prevedibilità legali, 
kif ukoll id-drittijiet ta' persuni sospettati 
u akkużati, bħall-preżunzjoni tal-
innoċenza u d-dritt għal rikors 
ġudizzjarju. Pereżempju l-kooperazzjoni 
għandha tinvolvi l-appoġġ mogħti lill-
fornituri tas-servizzi sabiex jagħlqu, 
kollha jew parzjalment, il-funzjonijiet jew 
is-sistemi illegali, b'konformità mal-liġi 
fis-seħħ.

Or. ro

Emenda 51
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex iċ-ċiberkriminalità tiġi 
miġġielda b'mod effikaċi, huwa wkoll 
neċessarju li tissaħħaħ ir-reżistenza tas-
sistemi tal-informazzjoni billi jiġu protetti 
b'mod iktar effikaċi kontra l-attakki u billi 
jiġu stabbiliti inċentivi xierqa għal dan l-
għan. L-istabbiliment ta' standards 
minimi u l-impożizzjoni tar-responsabilità 
tal-bejjiegħa u tal-operaturi għall-
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protezzjoni adegwata tas-sistemi tal-
informazzjoni għandhom ikollhom rwol 
ċentrali f'dan ir-rigward. Huwa għalhekk 
li l-ġlieda tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati 
Membri kontra ċ-ċiberkriminalità jkollha 
biss impatt jekk din id-Direttiva tkun 
akkumpanjata minn miżuri preventivi 
kontra reati bħala dawn, adottati bi qbil 
mal-Artikolu 67(3) u l-Artikolu 84 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi mal-emenda 9 tar-Rapporteur, li magħha żdiedu l-inċentivi u r-
responsabilità tal-bejjiegħa u tal-operaturi. Jekk naġixxu biss permezz tal-istandards, 
mingħajr miżuri ta' eżekuzzjoni u lanqas inċentivi, aħna se nerġgħu nispiċċaw fl-istess 
sitwazzjoni bħal qabel. Il-bejjiegħa u l-operaturi tas-sistemi tal-informatika li jirrifjutaw bil-
qawwa li japplikaw it-tekniki ta' sigurtà moderni jew li jirrimedjaw għal vulnerabilità li 
tikkonċerna lilhom, għandhom jieħdu r-responsabilità tagħhom, fil-każijiet serji inklużi dawk 
f'livell kriminali.

Emenda 52
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-Istati Membri għandhom iqisu l-
protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni 
tagħhom u d-data li tinsab fihom bħala 
parti mid-dmir rispettiv tagħhom ta' 
diliġenza. Huma għandhom jiggarantixxu 
livelli adegwati ta' protezzjoni kontra t-
theddid u l-vulnerabilitajiet identifikabbli 
b'mod raġonevoli. L-ispejjeż u l-piżijiet 
marbuta ma' din il-protezzjoni għandhom 
jirriflettu l-ħsara eventwali kkawżata 
minn ċiberattakk kontra l-persuni 
kkonċernati.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq l-emenda 10 tas-Sinjura Hohlmeier iżda hija differenti f'ċerti 
punti.

Emenda 53
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-Istati Membri għandhom iqisu l-
protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni 
tagħhom u d-data li tinsab fihom bħala 
parti mid-dmir rispettiv tagħhom ta' 
diliġenza. Huma għandhom jiggarantixxu 
livelli adegwati ta' protezzjoni kontra t-
theddid identifikabbli b'mod raġonevoli. 
L-ispejjeż u l-piżijiet ta' din il-protezzjoni 
għandhom ikunu proporzjonali mad-
dannu li jista' jsir lill-persuni 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 54
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-ħtieġa li jipproteġu s-
sistemi tagħhom ta' informazzjoni u d-
data marbuta u joffru livell għoli ta' 
protezzjoni kontra t-tħeddid jew il-
vulnerabilitajiet li jistgħu jiġu identifikati. 
L-ispejjeż u l-obbligi marbuta ma' din il-
protezzjoni għandhom ikunu 
proporzjonali mad-danni eventwali għal 
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dawk milquta mill-attakki kontra s-sistemi 
tal-informazzjoni.

Or. ro

Emenda 55
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 b) L-Istati Membri għandhom 
jiffavorixxu l-protezzjoni tas-sistemi 
tagħhom tal-informazzjoni u tad-data li 
tinsab fihom. Huma għandhom 
jiggarantixxu livelli adegwati ta' 
protezzjoni kontra t-theddid u l-
vulnerabilitajiet identifikabbli b'mod 
raġonevoli. L-ispejjeż u l-piżijiet marbuta 
ma' din il-protezzjoni għandhom ikunu 
proporzjonali għad-dannu li jista' jsir lill-
persuni kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirreferi għall-emenda 10 tar-Rapporteur, ħlief għad-"dmir tad-diliġenza" u 
biż-żieda tal-indikazzjoni tal-vulnerabilitajiet. Il-protezzjoni għandha tiffoka fuq il-
vulnerabilitajiet għaliex it-theddid huwa diffiċli ħafna biex jiġi identifikat u jista' jiġi minn 
kullimkien.

Emenda 56
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) L-Istati Membri għandhom ukoll 
jieħdu miżuri adegwati biex jobbligaw lill-
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persuni legali li jużaw jew jipprovdu 
sistemi ta' informazzjoni fit-territorju 
tagħhom illi jipproteġu d-data personali 
msemmija f'din id-Direttiva li tkun tinsab 
f'idejhom. Il-persuni legali għandhom 
jiggarantixxu livelli adegwati ta' 
protezzjoni kontra t-theddid u l-
vulnerabilitajiet identifikabbli b'mod 
raġonevoli. Meta persuna legali tkun 
naqset milli tipprovdi livell raġonevoli ta' 
protezzjoni, u meta d-dannu kkawżat 
bħala riżultat ta' dan in-nuqqas ikun 
konsiderevoli, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jkun possibbli li dik il-persuna 
legali tkun soġġetta għal sanzjonijiet serji 
u proċeduri kriminali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq l-emenda 11 tas-Sinjura Hohlmeier iżda hija differenti f'ċerti 
punti.

Emenda 57
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu 
miżuri adegwati biex jobbligaw lill-
persuni legali li jużaw jew jipprovdu 
sistemi ta' informazzjoni fit-territorju 
tagħhom illi jipproteġu d-data personali 
msemmija f'din id-Direttiva li tkun tinsab 
f'idejhom, kif kien diġà previst mid-dritt 
tal-Unjoni dwar it-telekomunikazzjonijiet 
u l-protezzjoni tad-data. Il-persuni legali 
għandhom jiggarantixxu livell adegwat 
ta' protezzjoni kontra t-theddid li jista' jiġi 
identifikat b'mod reġonevoli permezz tal-
għarfien fis-setturi speċifiċi u 
b'kunsiderazzjoni tal-kundizzjonijiet 
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speċifiċi tal-ipproċessar tad-data. L-
ispejjeż u l-piżijiet marbuta ma' din il-
protezzjoni għandhom ikunu 
proporzjonali għad-dannu li jista' jsir lill-
persuni kkonċernati. Meta persuna legali 
tkun naqqset b'mod ċar milli tiggarantixxi 
livell adegwat ta' protezzjoni u meta d-
dannu kkawżat ikun konsiderevoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li din il-
persuna tkun tista' tinġieb quddiem il-
ġustizzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Du fait qu'elles manipulent des données à caractère personnel, les personnes morales ont la 
responsabilité d'en assurer une protection adéquate contre les menaces pouvant être 
raisonnablement identifiées. Cela est déjà prévu par la directive 2002/58/CE sur la vie privée 
et les communications électroniques, la directive 95/46/CE sur la protection des données et la 
proposition de règlement général sur la protection des données COM(2012)0011 final 
(notamment ses articles 22 et 30). Les États membres doivent veiller à ce que les personnes 
morales puissent faire l'objet de poursuites si elles ne sont pas en mesure de garantir le 
niveau de protection requis.

Emenda 58
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 12 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà 
tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA) 
għandu jkollha l-għan ewlieni li toffri lill-
Istati Membri u lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni Ewropea għarfien 
tekniku fil-qasam tal-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-attakki kontra s-sistemi 
tal-informazzjoni, skont il-mandat tagħha. 
Hi għandha wkoll tagħti pariri lill-Istati 
Membri dwar it-twaqqif u l-funzjonament 
tal-punti ta' kuntatt nazzjonali u tat-
timijiet ta' intervent f'każ ta' urġenza 
informatika (CERT). L-ENISA għandha 
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wkoll tirċievi min-naħa tal-Istati Membri 
data statistika dwar il-ksur imsemmi f'din 
id-Direttiva u tfassal, fuq il-bażi ta' din id-
data u informazzjoni rilevanti oħra, 
rapporti u rakkomandazzjonijiet dwar is-
sitwazzjoni rigward is-sigurtà tas-sistemi 
u tad-data informatika.

Or. ro

Emenda 59
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 12 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Jeħtieġ ukoll li titrawwem u titjieb 
il-kooperazzjoni bejn fornituri ta' servizzi, 
produtturi, korpi tal-infurzar tal-liġi u 
awtoritajiet ġudizzjarji, filwaqt li jiġi 
rispettat bis-sħiħ l-istat tad-dritt, 
speċjalment fir-rigward taċ-ċertezza legali 
u tal-prevedibilità, kif ukoll id-drittijiet ta' 
persuni sospettati u akkużati, bħall-
preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt għal 
rikors ġudizzjarju. Huwa wkoll neċessarju 
li fi Stat ta' dritt il-persuni responsabbli 
mill-applikazzjoni tal-liġijiet jirrispettaw 
dan l-Istat tad-Dritt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq l-emenda 12 tas-Sinjura Hohlmeier, iżda hemm xi differenzi 
bejniethom fit-tmiem. Hija tfakkar ukoll ċerti prinċipji.

Emenda 60
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-Istati Membri għandhom ukoll 
jieħdu miżuri adegwati biex jobbligaw lill-
persuni legali fit-territorju tagħhom illi 
jużaw jew jipprovdu sistemi tal-
informatika sabiex jipprevjenu l-ksur 
msemmi f'din id-Direttiva. Il-persuni 
legali għandhom jiggarantixxu livelli 
adegwati ta' protezzjoni kontra t-theddid u 
l-vulnerabilitajiet identifikabbli b'mod 
raġonevoli. Din il-protezzjoni għandha 
tkun proporzjonali mal-ħsara li tista' tiġi 
kkawżata lill-persuni kkonċernati. Meta 
persuna legali tkun naqqset b'mod ċar 
milli tiggarantixxi livell adegwat ta' 
protezzjoni u meta l-ħsara kkawżata minn 
dan in-nuqqas tkun konsiderevoli, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li din il-
persuna legali tkun tista' tingħata 
sanzjonijiet dissważivi u tinġieb quddiem 
il-qorti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Le présent amendement ajoute la mention de vulnérabilité et remplace les "données qui leur 
sont confiées", qui ne s'adresseraient qu'aux opérateurs, par "qui exploitent ou fournissent 
des systèmes informatiques", de façon à inclure les vendeurs. Il supprime la mention des 
données "à caractère personnel", car il faut protéger toutes les données, et pas uniquement 
celles à caractère personnel, et intègre la mention de "négligence" et de "sanctions 
dissuasives" pour le cas où l'absence d'une protection raisonnable cause un préjudice 
considérable. Ceci permettrait de passer outre aux actuelles licences de logiciel de type "en 
l'état", qui dégagent le vendeur de toute responsabilité.

Emenda 61
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jeħtieġ ukoll li titrawwem u tissaħħaħ l-
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kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' servizzi, 
il-produtturi, il-korpi tal-infurzar tal-liġi u 
l-awtoritajiet ġudizzjarji, filwaqt li jiġi 
rispettat bis-sħiħ l-istat tad-dritt, 
speċjalment fir-rigward tas-sigurtà u l-
prevedibilità legali, kif ukoll id-drittijiet 
ta' persuni sospettati u akkużati, bħall-
preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt għal 
rikors ġudizzjarju. Pereżempju dan 
għandu jinkludi l-assistenza mogħtija 
mill-fornituri tas-servizzi biex jgħinu 
jippreservaw provi eventwali, jipprovdi 
elementi li jgħinu jidentifikaw il-persuni li 
wettqu r-reat, u bħala l-aħħar għażla, 
jagħlqu s-sistemi jew il-funzjonijiet 
illegali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni bejn is-servizzi tas-settur pubbliku u privat hija essenzjali sabiex jiġu 
miġġielda b'mod effikaċi l-attakki ċibernetiċi.

Emenda 62
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Mingħajr ħsara għall-kooperazzjoni 
volontarja bejn il-persuni legali, bħall-
fornituri tas-servizzi u l-produtturi minn 
naħa, u l-korpi tal-infurzar tal-liġi u l-
awtoritajiet ġudizzjarji min-naħa l-oħra, l-
Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-
każijiet li fihom nuqqas ta' azzjoni jista' 
jikkostitwixxi mġiba kriminali fih innifsu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq l-emenda 13 tas-Sinjura Hohlmeier, iżda hemm xi differenzi 
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bejntiehom fit-tmiem sabiex din tkun iktar vinkolanti.

Emenda 63
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Jeħtieġ ukoll li titrawwem u tittejjeb 
il-kooperazzjoni bejn il-fornituri ta' 
servizzi, il-produtturi, il-korpi tal-infurzar 
tal-liġi u l-awtoritajiet ġudizzjarji, filwaqt 
li jiġi rispettat bis-sħiħ l-istat tad-dritt, 
speċjalment fir-rigward tas-sigurtà u l-
prevedibilità legali, kif ukoll id-drittijiet 
ta' persuni sospettati u akkużati, bħall-
preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt għar-
rikors ġudizzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi mal-emenda 12 tar-Rapporteur, ħlief l-aħħar sentenza. L-għeluq 
ta' sistemi (meqjusa) illegali huwa riskjuż ħafna; Bħalissa l-għeluq issir ta' spiss mingħajr 
proċeduri reali konformi mal-istat tad-dritt u għalhekk jintroduċi "azzjoni privata tal-
pulizija". Jaqbel li dan l-aspett jiġi trattat fil-qafas tal-inizjattiva futura tal-Kummissjoni 
dwar in-notifika u l-irtirar (mħabbra għall-2012 għall-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni).

Emenda 64
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 12e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12e) Sabiex iċ-ċiberkriminalità tiġi 
miġġielda b'mod effikaċi, jeħtieġ ukoll li 
s-sistemi tal-informazzjoni jsiru iktar 
b'saħħithom, billi jiġu protetti b'mod iktar 
effikaċi kontra l-attakki u li jiġu adottati l-
miżuri tajbin. F'dan ir-rigward, it-twaqqif 
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ta' standards minimi u r-responsabilità 
kriminali tal-operaturi u l-fornituri 
maħsuba għall-protezzjoni xierqa tas-
sistemi ta' informazzjoni għandu jkollu 
rwol ċentrali Għalhekk, il-ġlieda tal-
Unjoni u tal-Istati Membri kontra ċ-
ċiberkriminalità jkollha biss impatt jekk 
din id-Direttiva tkun akkumpanjata minn 
miżuri preventivi kontra reati bħal dawn, 
adottati bi qbil mal-Artikolu 67(3) u l-
Artikolu 84 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 65
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu ikunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'dan 
il-qasam. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni biex issir 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kriminali f'dan il-qasam. Barra minn dan, 
il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta' 
każijiet ta' attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni għandhom jiġu ffaċilitati bl-
adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali.

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu ikunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'dan 
il-qasam. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni biex issir 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kriminali f'dan il-qasam. Barra minn dan, 
il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta' 
każijiet ta' attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni għandhom jiġu ffaċilitati bl-
adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali. Barra minnhekk, 
l-Unjoni għandha tkompli ttejjeb il-
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kooperazzjoni f'livell internazzjonali fil-
qasam tas-sigurtà tan-netwerks, is-sistemi 
tal-informazzjoni u tad-data statistika, u 
tiżgura li kull ftehim internazzjonali dwar 
l-iskambju tad-data jikkunsidra s-sigurtà 
tat-trasferiment u l-ħażna tad-data.   

Or. ro

Emenda 66
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu ikunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'dan 
il-qasam. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni biex issir 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kriminali f'dan il-qasam. Barra minn dan, 
il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta' 
każijiet ta' attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni għandhom jiġu ffaċilitati bl-
adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali.

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu ikunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'dan 
il-qasam. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni biex issir 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kriminali f'dan il-qasam. Barra minn dan, 
il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta' 
każijiet ta' attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni għandhom jiġu ffaċilitati bl-
adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali. Madankollu huwa 
urġenti li tiġi implimentata d-
dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-
23 ta' Ġunju 2010 dwar il-ħolqien ta' 
sistema ta’ twissija bikrija (EWS) kontra 
l-pedofili u dawk li jagħtu fastidju 
sesswali, li ntbagħtet lill-Kummissjoni;
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_______________
ĠU C 25 E, 12.8.2011, p. 152.

Or. it

Emenda 67
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu ikunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'dan 
il-qasam. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni biex issir 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kriminali f'dan il-qasam. Barra minn dan, 
il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta' 
każijiet ta' attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni għandhom jiġu ffaċilitati bl-
adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali.

(13) Xi lakuni u differenzi sinifikanti fil-
liġijiet u l-proċeduri u s-sistemi tal-liġi 
kriminali tal-Istati Membri fil-qasam tal-
attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni 
jistgħu jkunu ta' tfixkil fil-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata u t-terroriżmu, u 
jistgħu jikkumplikaw il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pulizija u dik ġudizzjarja 
internazzjonali f'dan il-qasam, għaliex 
sabiex jiġu miġġielda reati bħal dawn, 
jistgħu jintużaw miżuri fundamentalment 
differenti. In-natura transnazzjonali u ta' 
mingħajr fruntieri tas-sistemi moderni tal-
informazzjoni timplika li l-attakki kontra 
tali sistemi għandhom dimensjoni 
transkonfinali, u għalhekk tenfasizza l-
ħtieġa urġenti għal aktar azzjoni biex issir 
l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
kriminali f'dan il-qasam. Barra minn dan, 
il-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni ta' 
każijiet ta' attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni għandhom jiġu ffaċilitati bl-
adozzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali.

Or. lt

Emenda 68
Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Billi l-għanijiet tad-Direttiva, jiġifieri 
li jiġi żgurat li l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni jkunu punibbli fl-Istati 
Membri kollha b'pieni kriminali effettivi, 
proporzjonati u dissważivi u li tittejjeb u 
tiġi promossa l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
permezz tat-tneħħija ta' 
kumplikazzjonijiet potenzjali, ma jistgħux 
jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri, minħabba li r-regoli jridu jkunu 
komuni u kompatibbli, u allura jistgħu 
jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri f'konformità mal-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. 
Din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn 
dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawn 
l-għanijiet.

(14) Billi l-għanijiet tad-Direttiva, jiġifieri 
li jiġi żgurat li l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni, għall-inqas meta huma 
jkollhom intenzjoni kriminali, jkunu 
punibbli fl-Istati Membri kollha b'pieni 
kriminali proporzjonati, u li tittejjeb u tiġi 
promossa l-kooperazzjoni ġudizzjarja, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-
Istati Membri, minħabba li r-regoli jridu 
jkunu komuni u kompatibbli, u allura 
jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea. Din id-Direttiva ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet.

Or. fr

Emenda 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Kwalunkwe dejta personali li tiġi 
pproċessata fil-kuntest tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandha tiġi protetta skont ir-regoli 
stabbiliti fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet 
kriminali fir-rigward ta' dawk li 
jipproċessaw l-attivitajiet li jaqgħu fl-

(15) Kwalunkwe data personali li tiġi 
pproċessata fil-kuntest tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandha tiġi protetta skont ir-regoli 
stabbiliti fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni tad-data personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet 
kriminali fir-rigward ta' dawk li 
jipproċessaw l-attivitajiet li jaqgħu fl-
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ambitu tagħha u r-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-moviment liberu ta' tali dejta.

ambitu tagħha u r-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-
ipproċessar tad-data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-moviment liberu ta' tali data.
Huwa xieraq li din id-Direttiva tirrispetta 
wkoll id-Direttiva 95/46/KE1, kif ukoll il-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-
ipproċessar awtomatiku ta' data personali 
tat-28 ta' Jannar 1981; Barra minnhekk 
hi għandha tqis ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-
Ewropa Nru R(87)15 maħsuba li tirregola 
l-użu tad-data personali fis-settur tal-
pulizija u Nru R(95)4 dwar il-protezzjoni 
tad-data personali fil-qasam tas-servizzi 
tat-telekomunikazzjonijiet, speċjalment 
rigward is-servizzi telefoniċi.
_________________
1 Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-
protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali u dwar il-
moviment liberu ta’ dik id-data(ĠU L 281, 
23.11.1995, p. 31).

Or. fr

Emenda 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, inkluża l-protezzjoni tad-dejta
personali, il-libertà tal-kelma u l-

(16) Huwa xieraq li din id-Direttiva 
tirrispetta l-libertajiet u d-drittijiet 
fundamentali u tħares il-prinċipji 
rrikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni dwar il-
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informazzjoni, id-dritt għal proċess ġust, il-
preżunzjoni tal-innoċenza u d-drittijiet tad-
difiża, kif ukoll il-prinċipji ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
B'mod partikolari, din id-Direttiva trid 
tiggarantixxi rispett sħiħ għal dawn id-
drittijiet u l-prinċipji u għandha tiġi 
implimentata kif xieraq.

protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali, inkluża l-
protezzjoni tad-data personali, ir-rispett 
għall-ħajja privata, il-libertà tal-kelma u l-
informazzjoni, id-dritt għal proċess ġust, il-
preżunzjoni tal-innoċenza u d-drittijiet tad-
difiża, kif ukoll il-prinċipji ta' legalità u 
proporzjonalità tar-reati kriminali u l-pieni. 
Din id-Direttiva trid tiggarantixxi rispett 
sħiħ għal dawn id-drittijiet u l-prinċipji u 
għandha tiġi implimentata kif xieraq.

Or. fr

Emenda 71
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
għan li tiġi applikata mill-Istati Membri 
b'tali mod li tikkontradixxi l-Artikolu 2 u 
l-Artikolu 3, paragrafi 1 u 2, tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea, li l-prinċipji 
tiegħu għandhom japplikaw għaċ-
ċiberspazju u għall-ġlieda kontra iċ-
ċiberkriminalità. Hi ma tistax tmur kontra 
l-karattru intanġibbli tan-newtralità tal-
internet.

Or. fr

Emenda 72
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tfisser ir-reati kriminali fil- Din id-Direttiva tfisser ir-reati kriminali fil-
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qasam tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni u tistabbilixxi regoli minimi 
li jikkonċernaw il-pieni għal tali reati. Hija 
għandha wkoll l-għan li tintroduċi 
dispożizzjonijiet komuni biex jiġu previsti 
tali attakki u biex tittejjeb il-kooperazzjoni 
tal-ġustizzja kriminali Ewropea f'dan il-
qasam.

qasam tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni u tistabbilixxi regoli minimi 
li jikkonċernaw il-pieni għal tali reati. Hija 
għandha wkoll l-għan li tintroduċi 
dispożizzjonijiet komuni biex jiġu previsti 
u miġġielda tali attakki u biex tittejjeb il-
kooperazzjoni tal-ġustizzja kriminali 
Ewropea f'dan il-qasam, speċjalment fil-
qasam tal-ġustizzja kriminali.

Or. ro

Emenda 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tfisser ir-reati kriminali fil-
qasam tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni u tistabbilixxi regoli minimi 
li jikkonċernaw il-pieni għal tali reati. Hija 
għandha wkoll l-għan li tintroduċi 
dispożizzjonijiet komuni biex jiġu previsti 
tali attakki u biex tittejjeb il-kooperazzjoni 
tal-ġustizzja kriminali Ewropea f'dan il-
qasam.

Din id-Direttiva tfisser ir-reati kriminali fil-
qasam tal-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni u tistabbilixxi regoli minimi 
li jikkonċernaw il-pieni għal tali reati. Hija 
għandha wkoll l-għan li tintroduċi 
dispożizzjonijiet komuni biex jiġu previsti 
tali attakki u biex tittejjeb il-kooperazzjoni 
tal-ġustizzja kriminali Ewropea f'dan il-
qasam. Hija maħsuba wkoll biex tħeġġeġ 
il-produzzjoni tal-għodda tal-informatika 
u l-installazzjoni ta' sistemi tal-
informatika li jkunu dejjem aktar siguri.

Or. fr

Emenda 74
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ''persuna ġuridika'': tfisser kwalunkwe c) ''persuna ġuridika'': tfisser kwalunkwe 
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entità li għandha tali status skont il-liġi 
applikabbli, minbarra Stati jew korpi 
pubbliċi oħrajn fl-eżerċizzju tal-awtorità 
tal-Istat u organizzazzjonijiet 
internazzjonali pubbliċi;

entità li għandha tali status skont il-liġi 
applikabbli;

Or. ro

Emenda 75
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ''persuna ġuridika'': tfisser kwalunkwe 
entità li għandha tali status skont il-liġi 
applikabbli, minbarra Stati jew korpi 
pubbliċi oħrajn fl-eżerċizzju tal-awtorità 
tal-Istat u organizzazzjonijiet 
internazzjonali pubbliċi;

c) ''persuna ġuridika'': tfisser kwalunkwe 
entità li għandha tali status skont il-liġi 
applikabbli;

Or. en

Emenda 76
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ''persuna ġuridika'': tfisser kwalunkwe 
entità li għandha tali status skont il-liġi 
applikabbli, minbarra Stati jew korpi 
pubbliċi oħrajn fl-eżerċizzju tal-awtorità 
tal-Istat u organizzazzjonijiet 
internazzjonali pubbliċi;

c) ''persuna ġuridika'': tfisser kwalunkwe 
entità li għandha tali status skont il-liġi 
applikabbli, minbarra Stati jew korpi 
pubbliċi oħrajn fl-eżerċizzju tal-awtorità 
tal-Istat u organizzazzjonijiet 
internazzjonali pubbliċi, iżda dan ma 
jimplikax li Stati jew korpi pubbliċi 
oħrajn għandhom ikunu kapaċi jattakkaw 
sistemi tal-informazzjoni mingħajr bażi 
legali u rispett sħiħ tad-drittijiet 
fundamentali;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna ma nixtiequx li l-hacking jiġi legalizzat mill-Istat, għaliex dan jikser id-dritt 
fundamentali tal-integrità u l-kunfidenzjalità tas-sistemi tekniċi tal-informazzjoni, kif ġie deċiż 
mill-Qorti Kostituzzjonali Federali Ġermaniża.

Emenda 77
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) "mingħajr dritt": tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux 
awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

d) "mingħajr dritt": tfisser aċċess, użu jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux 
awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
tal-Unjoni.

Or. ro

Emenda 78
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) "mingħajr dritt": tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux
awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

d) "mingħajr dritt": tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, sakemm ir-rifjut ta' 
din l-awtorizzazzjoni ma jikkostitwixxix 
abbuż tad-dritt fih innifsu, jew li dan l-
aċċess jew interferenza jkunu awtorizzati 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq l-emenda 17 tar-Rapporteur, ħlief għat-terminu "użu" (li huwa 
ġenerali wisq). Aħna nipproponu wkoll li nikkjarifikaw l-espressjoni "jew li mhux awtorizzati 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali", sabiex niżguraw li hija interpretata sew bħala klawżola ta' 
eċċezzjoni u mhux bħala għażla li tippermetti lill-Istati Membri jestendu l-ambitu ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 79
Monika Hohlmeier

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d)  "mingħajr dritt" tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux 
awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

d) "mingħajr dritt" tfisser aċċess, użu jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux 
awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

Emenda 80
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) "mingħajr dritt" tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, jew li mhux 
awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

d) "mingħajr dritt" tfisser aċċess jew 
interferenza mhux awtorizzati mis-sid, jew 
minn detentur ieħor tad-dritt tas-sistema 
jew ta' parti minnha, ħlief jekk ir-rifjut ta' 
din l-awtorizzazzjoni jikkostitwixxi abbuż 
ta' drittijiet fih innifsu, jew jekk aċċess ta’ 
dan it-tip jew interferenza bħal din tkun 
permessa mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. fr
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Emenda 81
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d a) "każ minuri": każ fejn il-ħtija tat-
trasgressur, l-interess pubbliku li jwassal 
għall-ftuħ ta’ prosekuzzjonijiet u l-
konsegwenzi tar-reat ftit huma 
importanti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li “każ minuri” jikkostitwixxi element essenzjali ta’ din id-Direttiva, l-Artikolu 2 
għandu jinkludi definizzjoni preċiża biżżejjed ta’ dan il-kunċett.

Emenda 82
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d b) "interċettazzjoni": l-użu ta’ mezzi 
tekniċi għas-smigħ, il-kontroll jew is-
sorveljanza tal-kontenut ta' 
komunikazzjonijiet, u l-akkwist tal-
kontenut ta' data kemm direttament jew 
indirettament, permezz tal-użu ta’ tagħmir 
ta' smigħ elettroniku. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tingħata definizzjoni preċiża ta' "interċettazzjoni".

Emenda 83
Alexander Alvaro
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 a
Miżuri preventivi

1. L-Istati Membri, bil-kooperazzjoni tal-
Aġenzija Ewropea inkarigata bis-sigurtà 
tan-netwerks u l-informazzjoni, 
għandhom jippromwovu prattiki tajbin 
għas-sigurtà tal-ipproċessar tad-data u 
jappoġġaw il-kooperazzjoni bejn l-atturi 
pubbliċi u privati fil-faċilitazzjoni tal-
iskambju ta’ informazzjoni, is-
sensibilizzazzjoni u d-djalogu dwar is-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni, li 
għandhom jinkludu aspetti tal-ġlieda 
kontra ċ-ċiberkriminalitá. 
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ li ssir vjolazzjoni tad-data 
personali, dawk responsabbli mill-kontroll 
u l-ipproċessar tad-data għandhom 
javżaw mingħajr dewmien, u fi żmien 
24 siegħa li ssir il-vjolazzjoni, lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti, skont l-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2002/58/KE kif emendata 
mid-Direttivi 2006/24/KE u 2009/136/KE 
(id-Direttiva dwar il-ħajja privata u l-
komunikazzjoni elettronika).
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jipproteġu l-
infrastrutturi kritiċi miċ-ċiberattakki u 
biex jipprovdu l-mezzi li jwaqqfu sew l-
aċċess għal infrastruttura kritika fil-każ li 
ċiberattak dirett jipperikola b’mod gravi 
il-funzjonament tagħha.

Or. en

Emenda 84
Alexander Alvaro
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat u mingħajr dritt għal sistema 
sħiħa tal-informazzjoni jew għal 
kwalunkwe parti minnha, ikun punibbli 
bħala reat kriminali, mill-anqas għall-
każijiet li mhumiex minuri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat u mingħajr dritt għal sistema 
sħiħa tal-informazzjoni jew għal 
kwalunkwe parti minnha – jiġifieri, l-
intrużjoni f’sistema bħal din jew parti 
minn sistema – ikun punibbli bħala reat 
kriminali, mill-anqas għall-każijiet li 
mhumiex minuri.

Kull Stat Membru jista' jiddeċiedi li l-
imġiba msemmija fl-ewwel paragrafu 
għandha biss tkun punibbli meta l-offiża 
titwettaq billi tinkiser miżura ta' sigurtà 
effettiva.

Or. en

Emenda 85
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat u mingħajr dritt għal sistema 
sħiħa tal-informazzjoni jew għal 
kwalunkwe parti minnha, ikun punibbli 
bħala reat kriminali, mill-anqas għall-
każijiet li mhumiex minuri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat u mingħajr dritt għal sistema 
sħiħa tal-informazzjoni jew għal 
kwalunkwe parti minnha, ikun punibbli 
bħala reat kriminali, mill-anqas għall-
każijiet li juru intenzjoni kriminali u 
għandhom konsegwenzi gravi u li 
jagħmlu l-ħsara għall-eżistenza jew il-
funzjonament tas-sistemi tal-
informazzjoni.

L-imġiba deskritta fl-ewwel paragrafu 
għandha biss tkun punibbli meta l-offiża 
titwettaq billi tinkiser miżura ta' sigurtà u 
jekk l-operatur jew il-fornitur tas-sistema 



AM\890251MT.doc 35/59 PE480.665v01-00

MT

ma jkunx ġie informat b’mod sħiħ u fi 
żmien xieraq għall-vulnerabilità tas-
sistema tal-informazzjoni.

Or. fr

Emenda 86
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat u mingħajr dritt għal sistema 
sħiħa tal-informazzjoni jew għal 
kwalunkwe parti minnha, ikun punibbli 
bħala reat kriminali, mill-anqas għall-
każijiet li mhumiex minuri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat u mingħajr dritt għal sistema 
sħiħa tal-informazzjoni jew għal 
kwalunkwe parti minnha – jiġifieri, l-
intrużjoni f’sistema bħal din jew parti 
minn sistema –  ikun punibbli bħala reat 
kriminali, mill-anqas għall-każijiet li 
mhumiex minuri.

L-imġiba deskritta fl-ewwel paragrafu 
għandha biss tkun punibbli meta l-offiża 
titwettaq billi tinkiser miżura ta' sigurtà u 
jekk l-operatur jew il-bejjiegħ tas-sistema 
ma jkunx ġie informat b’mod sħiħ dwar 
il-vulnerabilità fiż-żmien xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Le présent amendement s'appuie sur l'amendement 20 de la rapporteure, avec deux 
modifications: 1) il ne laisse pas à l'appréciation des États membres de fixer comme critère 
d'une infraction pénale l'infraction à une mesure de sécurité, qui permet par exemple 
d'utiliser le réseau wifi public et ouvert d'un voisin sans que cela constitue une infraction. 2)
il ajoute l'expression "à condition que l'opérateur ou le vendeur du système ne soit pas 
pleinement informé de la vulnérabilité en temps opportun". Ceci découle de notre 
amendement sur la protection des personnes dénonçant les failles informatiques.

Emenda 87
Monika Hohlmeier
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat u mingħajr dritt għal sistema 
sħiħa tal-informazzjoni jew għal 
kwalunkwe parti minnha, ikun punibbli 
bħala reat kriminali, mill-anqas għall-
każijiet li mhumiex minuri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-aċċess 
intenzjonat għal sistema sħiħa tal-
informazzjoni jew għal kwalunkwe parti 
minnha – jiġifieri, l-intrużjoni f’sistema 
bħal din jew parti minn sistema –
mingħajr id-dritt għal dan, ikun punibbli 
bħala reat kriminali, mill-anqas għall-
każijiet li mhumiex minuri.

Kull Stat Membru jista' jiddeċiedi li l-
imġiba msemmija fl-ewwel paragrafu 
għandha biss tkun punibbli meta l-offiża 
titwettaq billi tinkiser miżura ta' sigurtà.

Or. en

Emenda 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li t-tfixkil serju u 
intenzjonat jew l-interruzzjoni tal-
funzjonament ta’ sistema tal-informazzjoni 
bit-tidħil, it-trażmissjoni, il-ħsara, it-
tħassir, id-deterjorament, l-alterazzjoni, is-
sopressjoni jew l-inaċċessibilità ta' dejta
tal-kompjuter, ikunu punibbli bħala reati 
kriminali meta jitwettqu mingħajr dritt, 
mill-anqas għall-każijiet li mhumiex 
minuri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li t-tfixkil serju u 
intenzjonat jew l-interruzzjoni tal-
funzjonament ta’ sistema tal-informazzjoni 
bit-tidħil, it-trażmissjoni, il-ħsara, it-
tħassir, id-deterjorament, l-alterazzjoni, is-
sopressjoni jew l-inaċċessibilità ta' data tal-
kompjuter, ikunu punibbli bħala reati 
kriminali meta jitwettqu mingħajr dritt, 
mill-anqas għall-każijiet li juru intenzjoni 
kriminali u għandhom konsegwenzi gravi 
u li jagħmlu l-ħsara għall-eżistenza jew il-
funzjonament tas-sistemi tal-
informazzjoni.
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Or. fr

Emenda 89
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li t-tħassir 
intenzjonat, il-ħsara, id-deterjorament, l-
alterazzjoni, is-sopressjoni jew l-
inaċċessibilità ta' dejta tal-kompjuter dwar 
sistema tal-informazzjoni, ikunu punibbli 
bħala reati kriminali meta jitwettqu 
mingħajr dritt, mill-anqas għall-każijiet li 
mhumiex minuri.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li t-tħassir 
intenzjonat, il-ħsara, id-deterjorament, l-
alterazzjoni, is-sopressjoni jew l-
inaċċessibilità ta' data tal-kompjuter dwar 
sistema tal-informazzjoni, ikunu punibbli 
bħala reati kriminali meta jitwettqu 
mingħajr dritt, mill-anqas għall-każijiet li 
juru intenzjoni kriminali u għandhom 
konsegwenzi gravi u li jagħmlu l-ħsara 
għall-eżistenza jew il-funzjonament tas-
sistemi tal-informazzjoni.

Or. fr

Emenda 90
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
interċettazzjoni intenzjonata b'mezzi 
tekniċi, ta' trażmissjonijiet mhux pubbliċi 
ta' dejta tal-kompjuter għal, minn jew fis-
sistema tal-informazzjoni, li jinkludu 
emissjonijiet elettromanjetiċi minn sistema 
tal-informazzjoni li ġġorr tali dejta tal-
kompjuter, hija punibbli bħala reat 
kriminali meta titwettaq mingħajr dritt.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
interċettazzjoni intenzjonata b'mezzi 
tekniċi, ta' trażmissjonijiet mhux pubbliċi 
ta' data tal-kompjuter għal, minn jew fis-
sistema tal-informazzjoni, li jinkludu 
emissjonijiet elettromanjetiċi minn sistema 
tal-informazzjoni li ġġorr tali data tal-
kompjuter, hija punibbli bħala reat 
kriminali meta titwettaq mingħajr dritt, 
għall-inqas għal każijiet li ma jkunux 
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minuri.
L-interċettazzjoni tista' wkoll tinvolvi 
reġistrazzjoni tad-data. It-trażmissjoni 
tad-data hi t-tul ta’ żmien bejn meta 
tintbagħat mit-trażmettitur u meta tasal 
għand ir-riċevitur, li waqtu d-data 
tintbagħat permezz ta' linji ta' 
trażmissjoni jew imwieġ radjuelettriċi. 
Mezzi tekniċi jinkludu tagħmir tekniku 
mqabbad ma' linji ta' trażmissjoni kif 
ukoll tagħmir għall-ġbir u r-reġistrazzjoni 
ta' komunikazzjonijiet mingħajr fili, 
inkluż softwer, passwords u kodiċi.

Or. de

Emenda 91
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
interċettazzjoni intenzjonata b'mezzi 
tekniċi, ta' trażmissjonijiet mhux pubbliċi 
ta' dejta tal-kompjuter għal, minn jew fis-
sistema tal-informazzjoni, li jinkludu 
emissjonijiet elettromanjetiċi minn sistema 
tal-informazzjoni li ġġorr tali dejta tal-
kompjuter, hija punibbli bħala reat 
kriminali meta titwettaq mingħajr dritt.

L-Istati Membri għandhom, skont l-
Artikolu 8 tal-Konvenzjoni għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
tal-Libertajiet Fundamentali u l-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali, jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
interċettazzjoni intenzjonata b'mezzi 
tekniċi, ta' trażmissjonijiet mhux pubbliċi 
ta' data tal-kompjuter għal, minn jew fis-
sistema tal-informazzjoni, li jinkludu 
emissjonijiet elettromanjetiċi minn sistema 
tal-informazzjoni li ġġorr tali data tal-
kompjuter, hija punibbli bħala reat 
kriminali meta titwettaq mingħajr dritt, 
għall-anqas għall-każijiet li juru 
intenzjoni kriminali u għandhom 
konsegwenzi gravi u li jagħmlu l-ħsara 
għall-eżistenza jew il-funzjonament tas-
sistemi ta’ informazzjoni.

Or. fr
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Emenda 92
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
interċettazzjoni intenzjonata b'mezzi 
tekniċi, ta' trażmissjonijiet mhux pubbliċi 
ta' dejta tal-kompjuter għal, minn jew fis-
sistema tal-informazzjoni, li jinkludu 
emissjonijiet elettromanjetiċi minn sistema 
tal-informazzjoni li ġġorr tali dejta tal-
kompjuter, hija punibbli bħala reat 
kriminali meta titwettaq mingħajr dritt.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
interċettazzjoni intenzjonata b'mezzi 
tekniċi, ta' trażmissjonijiet mhux pubbliċi 
ta' data tal-kompjuter għal, minn jew fis-
sistema tal-informazzjoni, li jinkludu 
emissjonijiet elettromanjetiċi minn sistema
tal-informazzjoni li ġġorr tali data tal-
kompjuter, hija punibbli bħala reat 
kriminali meta titwettaq mingħajr dritt, 
għall-inqas għal każijiet li ma jkunux 
minuri.

Or. en

Emenda 93
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
produzzjoni, il-bejgħ, il-kisba għall-użu, l-
importazzjoni, il-pussess, id-distribuzzjoni 
jew il-modi l-oħrajn li jrendu disponibbli 
dawn li ġejjin, huma punibbli bħala reati 
kriminali meta jitwettqu intenzjonalment 
u mingħajr dritt għall-iskop li jitwettaq xi 
wieħed mir-reati msemmija fl-Artikoli 3 
sa 6.

imħassar

a) mezz, inkluż programm tal-kompjuter, 
iddisinjat jew adattat primarjament għall-
iskop li jitwettaq xi wieħed mir-reati 
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msemmija fl-Artikoli 3 sa 6;
b) password tal-kompjuter, kodiċi għall-
aċċess, jew dejta simili li biha wieħed ikun 
jista' jaċċedi għas-sistema tal-
informazzjoni jew għal kwalunkwe parti 
minnha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-“għodod tal-hacking” għandhom, karatteristikament użu doppju, u huma indispensabbli 
għall-ittestjar tas-sigurtà. Jekk nixtiequ nipproteġu lil dawk li jirrappurtaw in-nuqqasijiet 
informatiċi, għandna nillegalizzaw il-pussess u d-distribuzzjoni ta’ dawn l-għodod. Il-
passwords u l-kodiċi ta’ aċċess ma għandhomx jitqiesu bħala għodod ta’ hacking. Jekk 
jintilfu, l-operatur għandu, minnufih, itejjeb il-miżuri tiegħu tas-sigurtà u jbiddel il-password, 
bl-istess mod li persuna li titlef iċ-ċwievet, tbiddel is-serraturi.

Emenda 94
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) mezz, inkluż programm tal-kompjuter, 
iddisinjat jew adattat primarjament għall-
iskop li jitwettaq xi wieħed mir-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6;

a) mezz, inkluż programm tal-kompjuter, 
iddisinjat jew adattat primarjament għall-
iskop li jitwettaq xi wieħed mir-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6, bl-eċċezzjoni 
tal-kompjuter;

Or. fr

Emenda 95
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) password tal-kompjuter, kodiċi għall-
aċċess, jew dejta simili li biha wieħed ikun 

imħassar
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jista' jaċċedi għas-sistema tal-
informazzjoni jew għal kwalunkwe parti 
minnha.

Or. fr

Emenda 96
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Instigazzjoni, għajnuna, kompliċità u 
attentati

imħassar

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-inċitament, l-għajnuna u l-kompliċità 
jitwettaq reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7 
jkun punibbli bħala reat kriminali.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-attentat tat-twettiq ta' reati msemmijin 
fl-Artikoli 3 sa 6 jkun punibbli bħala reat 
kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuni li jirrappurtaw nuqqasijiet informatiċi jirriskjaw li jkunu kkunsidrati bħala 
trasgressuri jekk il-pubblikazzjoni tal-vulnerabilitajiet (fil-każ li l-bejjiegħa jew l-operaturi 
ma jirreaġixxux) titqies bħala istigazzjoni tat-twettiq ta’ reat jew bħala kompliċità ta’ reat. 
Barra minn hekk, dan il-paragrafu jbiegħed il-kriminalizzazzjoni mit-twettiq reali ta' reat. 
Dan ikun partikolarment sproporzjonat minħabba l-miżuri ta’ protezzjoni li qed nipproponu 
fir-rigward tar-reati minuri, eċċ.

Emenda 97
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-inċitament, l-għajnuna u l-kompliċità 
jitwettaq reat imsemmi fl-Artikoli 3 sa 7 
jkun punibbli bħala reat kriminali.

imħassar

Or. fr

Emenda 98
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 a
Responsabilità tal-manifatturi

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-
manifatturi jinżammu responsabbli għall-
kriminalità fir-rigward tal-produzzjoni, it-
tqegħid fis-suq, il-kummerċjalizzazzjoni, l-
esplojtazzjoni, jew xi difett tas-sigurtà, ta’ 
prodotti u sistemi li huma difettużi jew li 
juru nuqqasijiet evidenti fis-sigurtà li 
jistgħu jiffaċilitaw iċ-ċiberattakki jew t-
telf ta’ data.

Or. fr

Emenda 99
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
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msemmija fl-Artikoli 3 sa 8 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

msemmija fl-Artikoli 3 sa 8 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi, inkluża l-impożizzjoni ta’ 
multi adegwati.

Or. en

Emenda 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali proporzjonati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li jitħassru ċerti termini peress li jirreferu għall-implimentazzjoni tal-liġi u ma 
jagħmlux sens mil-lat ġuridiku.

Emenda 101
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konsegwenza loġika tat-tħassir tal-Artikoli 7 u 8.

Emenda 102
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b’pieni kriminali ta' terminu massimu ta’ 
ħabs ta’ mhux inqas minn sentejn.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b’pieni kriminali ta' terminu massimu ta’ 
ħabs ta’ mhux inqas minn sentejn u l-
impożizzjoni ta’ multa adegwata.

Or. en

Emenda 103
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b’pieni kriminali ta' terminu massimu ta’ 
ħabs ta’ mhux inqas minn sentejn.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b’pieni kriminali ta' terminu massimu ta’ 
ħabs ta’ sentejn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test inizjali hu kontradittorju, u jaqbel li titneħħa din il-kontradizzjoni Hu mfakkar il-
prinċipju tal-proporzjonalità tal-piena tar-reat li ma tistax tiġi determinata u ddikjarata ħlief 
fil-qafas ta’ proċess. Dan għandu jkun ibbażat fuq id-determinazzjoni tal-materjalità tal-fatti 
fil-qafas ta’ proċess.
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Emenda 104
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b’pieni kriminali ta' terminu massimu ta’ 
ħabs ta’ mhux inqas minn sentejn.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b’pieni kriminali ta' terminu massimu ta’ 
ħabs ta’ mhux inqas minn tliet snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ żmien, meta mqabbel mal-livell tal-pieni previst fl-Artikoli 6 u 7 tad-deċiżjoni 
qafas 2005/222/ĠAI dwar l-attakki kontra s-sistemi ta’ informazzjoni ma kinitx maħsuba sew.

Emenda 105
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċirkostanzi aggravanti imħassar

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu 
punibbli b'pieni kriminali ta' terminu 
massimu ta' ħabs ta' mhux inqas minn 
ħames snin meta jitwettqu fil-qafas ta' 
organizzazzjoni kriminali kif definit fid-
Deċiżjoni Qafas 2008/841/ĠAI.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu 
punibbli b'pieni kriminali ta' terminu 
massimu ta' ħabs ta' mhux inqas minn 
ħames snin meta jitwettqu permezz tal-użu 
ta' għodda ddisinjati biex jiġu mnedija 
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attakki li jaffettwaw numru sinifikanti ta' 
sistemi tal-informazzjoni (kompjuters); 
jew attakki li jikkawżaw ħsara 
konsiderevoli, bħat-tfixkil fis-servizzi tas-
sistema, spiża finanzjarja jew telf ta' dejta 
personali.
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu 
punibbli b'pieni kriminali ta' terminu 
massimu ta' ħabs ta' mhux inqas minn 
ħames snin meta jitwettqu billi tinħeba l-
vera identità tat-trasgressur u jsir 
preġudizzju fuq l-identità tas-sid leġittimu.

Or. en

Emenda 106
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 
jitwettqu fil-qafas ta' organizzazzjoni 
kriminali kif definit fid-Deċiżjoni Qafas 
2008/841/ĠAI.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' ħames snin meta jitwettqu fil-qafas 
ta' organizzazzjoni kriminali kif definit fid-
Deċiżjoni Qafas 2008/841/ĠAI.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test inizjali hu kontradittorju, u jaqbel li titneħħa din il-kontradizzjoni Hu mfakkar il-
prinċipju tal-proporzjonalità tal-piena tar-reat li ma tistax tiġi determinata u ddikjarata ħlief 
fil-qafas ta’ proċess. Dan għandu jkun ibbażat fuq id-determinazzjoni tal-materjalità tal-fatti 
fil-qafas ta’ proċess.
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Emenda 107
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 
jitwettqu fil-qafas ta' organizzazzjoni 
kriminali kif definit fid-Deċiżjoni Qafas 
2008/841/ĠAI.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn sentejn sa ħames 
snin meta jitwettqu fil-qafas ta' 
organizzazzjoni kriminali kif definit fid-
Deċiżjoni Qafas 2008/841/ĠAI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ żmien, meta mqabbel mal-livell tal-pieni previst fl-Artikoli 6 u 7 tad-deċiżjoni
qafas 2005/222/ĠAI dwar l-attakki kontra s-sistemi ta’ informazzjoni ma kinitx maħsuba sew.

Emenda 108
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 
jitwettqu permezz tal-użu ta' għodda 
ddisinjati biex jiġu mnedija attakki li 
jaffettwaw numru sinifikanti ta' sistemi tal-
informazzjoni (kompjuters); jew attakki li 
jikkawżaw ħsara konsiderevoli, bħat-tfixkil 
fis-servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja 
jew telf ta' dejta personali.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 
jitwettqu permezz tal-użu ta' għodda 
ddisinjati biex jiġu mnedija attakki li 
jaffettwaw numru sinifikanti ta' sistemi tal-
informazzjoni (kompjuters); jew attakki li 
jikkawżaw ħsara konsiderevoli, bħat-tfixkil 
fis-servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja,
telf ta' data personali jew sensittiva, l-
interferenza fis-sistemi tal-informazzjoni 
ta’ infrastrutturi kritiċi.
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Or. ro

Emenda 109
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 
jitwettqu permezz tal-użu ta' għodda 
ddisinjati biex jiġu mnedija attakki li 
jaffettwaw numru sinifikanti ta' sistemi tal-
informazzjoni (kompjuters); jew attakki li 
jikkawżaw ħsara konsiderevoli, bħat-tfixkil 
fis-servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja 
jew telf ta' dejta personali.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' ħames snin meta jitwettqu permezz 
tal-użu ta' għodda ddisinjati biex jiġu 
mnedija attakki li jaffettwaw numru 
sinifikanti ta' sistemi tal-informazzjoni 
(kompjuters); jew attakki li jikkawżaw 
ħsara konsiderevoli, bħat-tfixkil fis-
servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja jew 
telf ta' data personali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test inizjali hu kontradittorju, u jaqbel li titneħħa din il-kontradizzjoni Hu mfakkar il-
prinċipju tal-proporzjonalità tal-piena tar-reat li ma tistax tiġi determinata u ddikjarata ħlief 
fil-qafas ta’ proċess. Dan għandu jkun ibbażat fuq id-determinazzjoni tal-materjalità tal-fatti 
fil-qafas ta’ proċess.

Emenda 110
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn ħames snin meta 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu punibbli 
b'pieni kriminali ta' terminu massimu ta' 
ħabs ta' mhux inqas minn sentejn sa ħames 
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jitwettqu permezz tal-użu ta' għodda 
ddisinjati biex jiġu mnedija attakki li 
jaffettwaw numru sinifikanti ta' sistemi tal-
informazzjoni (kompjuters); jew attakki li 
jikkawżaw ħsara konsiderevoli, bħat-tfixkil 
fis-servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja 
jew telf ta' dejta personali.

snin meta jitwettqu permezz tal-użu ta' 
għodda ddisinjati biex jiġu mnedija attakki 
li jaffettwaw numru sinifikanti ta' sistemi 
tal-informazzjoni (kompjuters); jew attakki 
li jikkawżaw ħsara konsiderevoli, bħat-
tfixkil fis-servizzi tas-sistema, spiża 
finanzjarja jew telf ta' data personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ żmien, meta mqabbel mal-livell tal-pieni previst fl-Artikoli 6 u 7 tad-deċiżjoni 
qafas 2005/222/ĠAI dwar l-attakki kontra s-sistemi ta’ informazzjoni ma kinitx maħsuba sew.

Emenda 111
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu 
punibbli b'pieni kriminali ta' terminu 
massimu ta' ħabs ta' mhux inqas minn 
ħames snin meta jitwettqu billi tinħeba l-
vera identità tat-trasgressur u jsir 
preġudizzju fuq l-identità tas-sid leġittimu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħabi tal-identitajiet reali ta' min iwettaq ir-reati u d-dannu kkawżat lis-sjieda leġittimi tal-
identità mhumiex biss elementi importanti għall-kastig tar-reati fl-ambitu ta' din id-Direttiva. 
Anzi, fuq medda twila ta' żmien, dawn it-tipi ta’ reati għandhom jiġu indirizzati bi strument 
orizzontali li jmur lil hinn mill-attakki fuq sistemi tal-informazzjoni.

Emenda 112
Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 6 jkunu 
punibbli b'pieni kriminali ta' terminu 
massimu ta' ħabs ta' mhux inqas minn 
ħames snin meta jitwettqu billi tinħeba l-
vera identità tat-trasgressur u jsir 
preġudizzju fuq l-identità tas-sid leġittimu.

imħassar

Or. fr

Emenda 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-pieni previsti fl-Artikolu 9 ma 
japplikawx għar-reati stabbiliti fl-
Artikoli 3 sa 7 meta dawn ma jitwettqux 
b'intenzjoni kriminali, bħal pereżempju 
fil-każijiet ta’ interventi maħsuba għall-
ittestjar jew il-protezzjoni b’mod immedjat 
ta’ sistema tal-informazzjoni, jew meta l-
operatur jew il-bejjiegħ tas-sistema jkun 
infurmat bis-sħiħ dwar il-vulnerabilità fi 
żmien xieraq.

Or. en

Emenda 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b L-Istati Membri għandhom 
jiffavorixxu l-protezzjoni tas-sistemi 
tagħhom tal-informazzjoni u tad-data li 
tinsab fihom. Dawn il-livelli ta’ 
protezzjoni raġonevoli għandhom jiġu 
żgurati kontra t-theddid u l-
vulnerabilitajiet identifikabbli b'mod 
raġonevoli, fejn il-protezzjoni għandha 
tkun proporzjonali għad-dannu li jista' 
jsir lill-persuni kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur diġà inkludiet inċentivi għat-titjib tas-sigurtà fl-emendi 3 u 4 (premessi). Jaqbel 
li jiġu integrati wkoll f’Artikolu.

Emenda 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 c L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa biex jobbligaw lill-persuni 
legali fit-territorju tagħhom biex 
jipproteġu s-sistemi ta’ informazzjoni mir-
reati elenkati fl-Artikoli 3 sa 7. Dawn il-
livelli ta’ protezzjoni raġonevoli 
għandhom jiġu żgurati kontra t-theddid u 
l-vulnerabilitajiet identifikabbli b'mod 
raġonevoli, fejn il-protezzjoni għandha 
tkun proporzjonali għad-dannu li jista' 
jsir lill-persuni kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur diġà inkludiet inċentivi għat-titjib tas-sigurtà fl-emendi 3 u 4 (premessi). Jaqbel 
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li jiġu integrati wkoll f’Artikolu.

Emenda 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 d Meta jitqies li persuni legali naqqsu 
milli jipprovdu livell raġonevoli ta’
protezzjoni, li hu stabbilit fil-paragrafi 3b 
u 3c, kontra r-reati elenkati fl-Artikoli 3 
sa 7, u meta jitqies li dawn ir-reati twettqu 
b’intenzjoni kriminali ċara, dawn ir-reati 
jitqiesu bħala relatati ma’ ċirkostanzi 
estenwanti għall-applikazzjoni ta’ pieni 
kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur diġà inkludiet inċentivi għat-titjib tas-sigurtà fl-emendi 3 u 4 (premessi). Jaqbel 
li jiġu integrati wkoll f’Artikolu. Il-paragrafu 3 d jintroduċi ċ-ċirkostanzi estenwanti, għall-
persuni li wettqu r-reat li kellhom jegħlbu biss ostakoli ta’ sigurtà dgħajfa b'mod mhux 
raġonevoli.

Emenda 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 e L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun possibbli li jiġu imposti pieni 
dissważivi fuq, u li jittellgħu l-qorti għan-
negliġenza, persuni legali li jkunu naqsu 
b’mod ċar milli jiżguraw livell adegwat ta’ 
protezzjoni, meta l-ħsara kkawżata minn 
dan in-nuqqas tkun konsiderevoli.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur diġà inkludiet inċentivi għat-titjib tas-sigurtà fl-emendi 3 u 4 (premessi). Jaqbel 
li jiġu integrati wkoll f’Artikolu. Il-paragrafu 3 e jintroduċi l-kunċett ta’ responsabilità 
kriminali (negliġenza) fil-każ li, meta l-ħsara kkawżata minn dan in-nuqqas tkun 
konsiderevoli, wieħed ikun naqas milli jiżgura livell adegwat ta’ sigurtà.

Emenda 118
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Ċirkustanzi estenwanti

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pieni previsti fl-Artikolu 9 ma 
japplikawx għar-reati stabbiliti fl-
Artikoli 3 sa 7 meta dawn ma jitwettqux 
b'intenzjoni kriminali, bħal pereżempju 
fil-każijiet ta’ interventi awtorizzati 
maħsuba għall-ittestjar jew il-protezzjoni 
b’mod immedjat ta’ sistema tal-
informazzjoni.
2. L-Istati Membri għandhom iqisu l-
protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni 
tagħhom u d-data marbuta ma' dan bħala 
parti mid-dmir tagħhom tad-diliġenza. 
Għandhom jiġu provduti livelli xierqa ta' 
protezzjoni kontra livelli ta’ theddid 
identifikabbli b'mod raġonevoli.
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jobbligaw lil dawk 
responsabbli mill-kontroll u l-ipproċessar 
ta’ data fit-territorju tagħhom biex 
jipproteġu d-data mir-reati msemmija fl-
Artikoli 3 sa 6, u biex jimplimentaw 
miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex 
jiġi garantit livell ta’ sigurtà adattat għar-
riskji li jirrappreżentaw l-ipproċessar u t-
tip ta’ data personali li għandha tiġi 
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pprotetta, filwaqt li jitqiesu t-teknika u l-
ispejjeż tal-implimentazzjoni ta’ dawn il-
miżuri.
4. Meta jitqies li persuna responsabbli 
mill-kontroll tad-data jew l-ipproċessar 
tad-data tkun naqset milli tipprovdi livell 
adegwat ta’ protezzjoni mir-reati mniżżla 
fl-Artikoli 3 sa 6, dawn ir-reati jitqiesu 
bħala marbuta ma’ ċirkostanzi estenwanti 
għall-applikazzjoni ta’ pieni penali.
5. Meta persuna responsabbli mill-
kontroll tad-data jew l-ipproċessar tad-
data tonqos, b’mod ċar, milli tipprovdi 
livell adegwat ta’ protezzjoni u li dan 
wassal għal dannu, l-Istati Membri 
għandhom jagħmluha possibbli li 
jtellgħuha l-qorti.

Or. en

Emenda 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li 
persuna ġuridika miżmuma responsabbli 
skont l-Artikolu 11(1) tkun punibbli b'pieni 
effettivi, proporzjonati u dissważivi, li 
għandhom jinkludu multi kriminali jew
mhux kriminali u li jistgħu jinkludu 
sanzjonijiet oħra, bħal pereżempju:

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li 
persuna ġuridika miżmuma responsabbli 
skont l-Artikolu 11(1) tkun punibbli b'pieni 
proporzjonati li għandhom jinkludu multi 
kriminali jew mhux kriminali u li jistgħu 
jinkludu sanzjonijiet oħra, bħal 
pereżempju:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Artikolu 9.
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Emenda 120
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-esklużjoni mid-dritt għall-benefiċċji 
pubbliċi jew l-għajnuna pubblika;

a) l-esklużjoni temporanja jew permanenti 
mid-dritt għall-benefiċċji pubbliċi jew l-
għajnuna pubblika;

Or. ro

Emenda 121
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li persuna 
ġuridika miżmuma responsabbli skont l-
Artikolu 11(2) tkun punibbli b'pieni jew 
miżuri effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li persuna 
ġuridika miżmuma responsabbli skont l-
Artikolu 11(2) tkun punibbli b'pieni jew 
miżuri proporzjonati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Artikolu 9.

Emenda 122
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) minn wieħed miċ-ċittadini tagħhom jew 
minn individwu li għandu r-residenza 

b) minn wieħed miċ-ċittadini tagħhom, jew
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regolari tiegħu fit-territorju tal-Istat 
Membru kkonċernat; jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-kompetenza ġudizzjarja għaċ-ċittadini ta’ Stati barranin li sempliċement 
ikollhom ir-residenza tagħhom fi Stat Membru hi miżura eċċessiva, li ta’ min ma tiġix 
aċċettata. 

Emenda 123
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-iskambju ta' 
informazzjoni li jikkonċerna r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8, u f'konformità 
mar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu użu min-
netwerk eżistenti ta' punti ta' kuntatt 
operattivi li jkunu disponibbli 24 siegħa 
kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jiżguraw li qed 
jiġu implimentati proċeduri biex huma 
jkunu jistgħu jirreaġixxu f'massimu ta' 
tmien sigħat għat-talbiet urġenti. Tali 
reazzjoni għandha għall-inqas tindika jekk 
it-talba għall-għajnuna tkunx se tiġi 
mwieġba u kieku taħt liema forma u meta.

1. Għall-finijiet tal-iskambju ta' 
informazzjoni li jikkonċerna r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8, u f'konformità 
mar-regoli tal-protezzjoni tad-data, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li għandhom 
punt ta’ kuntatt nazzjonali operattiv u 
għandhom jagħmlu użu min-netwerk 
eżistenti ta' punti ta' kuntatt operattivi li 
jkunu disponibbli 24 siegħa kuljum u sebat 
ijiem fil-ġimgħa. L-Istati Membri 
għandhom ukoll jiżguraw li qed jiġu 
implimentati proċeduri biex huma jkunu 
jistgħu jirreaġixxu f'massimu ta' tmien 
sigħat għat-talbiet urġenti. Tali reazzjoni 
għandha tkun effikaċi u, skont il-każ, 
tiffaċilita jew twettaq b'mod dirett il-
miżuri bħal pereżempju l-għoti ta' pariri 
tekniċi, speċjalment sabiex terġa' tinkiseb 
il-funzjonalità tas-sistemi tal-
informazzjoni, il-preservazzjoni tad-data
b'konformità mal-prinċipji tal-protezzjoni 
tad-data personali, il-ġbir tal-evidenza, l-
għoti ta' informazzjoni legali, kif ukoll il-
lokalizzazzjoni u l-identifikazzjoni tas-
suspettati. Il-punti ta' kuntatt għandhom 
jindikaw taħt liema forma u meta dawn it-
talbiet għall-għajnuna jiġu mwieġba.
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Or. ro

Emenda 124
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-iskambju ta' 
informazzjoni li jikkonċerna r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8, u f'konformità 
mar-regoli tal-protezzjoni tad-dejta, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu użu min-
netwerk eżistenti ta' punti ta' kuntatt 
operattivi li jkunu disponibbli 24 siegħa 
kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jiżguraw li qed 
jiġu implimentati proċeduri biex huma 
jkunu jistgħu jirreaġixxu f'massimu ta' 
tmien siegħat għat-talbiet urġenti. Tali 
reazzjoni għandha għall-inqas tindika jekk 
it-talba għall-għajnuna tkunx se tiġi 
mwieġba u kieku taħt liema forma u meta.

1. Għall-finijiet tal-iskambju ta' 
informazzjoni li jikkonċerna r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8, u f'konformità 
mar-regoli tal-protezzjoni tad-data, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu użu mill-punti 
ta’ kuntatt nazzjonali operattivi u min-
netwerk eżistenti ta' punti ta' kuntatt 
operattivi li jkunu disponibbli 24 siegħa 
kuljum u sebat ijiem fil-ġimgħa. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jiżguraw li qed 
jiġu implimentati proċeduri biex huma 
jkunu jistgħu jirreaġixxu f'massimu ta' 
tmien siegħat għat-talbiet urġenti. Tali 
reazzjoni għandha għall-inqas tindika jekk 
it-talba għall-għajnuna tkunx se tiġi 
mwieġba u kieku taħt liema forma u meta.

Or. en

Emenda 125
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni bil-punt ta' kuntatt 
tagħhom li jkunu ħatru għall-fini tal-
iskambju ta' informazzjoni dwar ir-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8. Il-
Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-
informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni, lill-Europol, lill-
Eurojust u lill-Aġenzija Ewropea dwar is-
Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni
(ENISA) bil-punt ta' kuntatt tagħhom li 
jkunu ħatru għall-fini tal-iskambju ta' 
informazzjoni dwar ir-reati msemmija fl-
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Artikoli 3 sa 8. Il-Kummissjoni għandha 
tgħaddi dik l-informazzjoni lill-Istati 
Membri l-oħra.

Or. ro

Emenda 126
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
qed tiġi implimentata sistema għar-
reġistrazzjoni, il-produzzjoni u l-għoti ta' 
dejta statistika dwar ir-reati msemmija fl-
Artikoli 3 sa 8.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
punti ta’ kuntatt nazzjonali qed 
jiffunzjonaw u li qed tiġi implimentata 
sistema għar-reġistrazzjoni, il-produzzjoni 
u l-għoti ta' data statistika dwar ir-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8; il-punti ta’ 
kuntatt nazzjonali jindirizzaw it-talbiet 
għal għajnuna u jiffaċilitaw il-miżuri li 
ġejjin: l-għoti ta’ pariri tekniċi u 
informazzjoni legali kif ukoll l-
implimentazzjoni ta’ programmi ta’ 
prevenzjoni u l-ġlieda kontra ċ-
ċiberkriminalità.

Or. en

Emenda 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 a
Taħriġ

1. L-Istati Membri jiffavorixxu t-taħriġ 
fir-rigward taċ-ċittadini u jipparteċipaw 
fil-finanzjament ta’ dan sabiex iċ-ċittadini 
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jkunu infurmati dwar l-attakki li 
jabbużaw miċ-ċiberspazju ħieles u sikur u 
jistgħu jipproteġu lilhom infushom.
2. Fit-taħriġ fl-iskejjel, l-Istati Membri 
għandhom jintegraw tagħlim dwar 
għodod informatiċi, il-perikoli tagħhom u 
l-metodi kif wieħed jista’ jipproteġi lilu 
nnifsu.

Or. fr

Emenda 128
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 15b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 b
Konformità tal-livelli tas-sigurtà

1. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu fil-leġiżlazzjoni tagħhom, 
kriterji ta’ konformità għal kull għodda 
informatika relatata mal-livelli minimi 
tas-sikurezza.
2. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, 
sa massimu ta’ sentejn wara li ssir il-
votazzjoni dwar din id-Direttiva, proposta 
għal Direttiva li tiddefinixxi l-kriterji 
minimi għas-sikurezza għal kull għodda 
informatika li titqiegħed fis-suq intern.

Or. fr


