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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni jiffurmaw parti integrali tal-ħajja pubblika u 
privata fl-Ewropa.

Fid-dawl tal-importanza tas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni, abbażi tal-esperjenza 
miksuba u l-isfidi transkonfinali li dejjem qed jikbru f’dan il-qasam, jeħtieġ li l-mandat u r-
riżorsi tal-ENISA jiżdiedu biex jiġi żgurat livell għoli ta’ sigurtà u l-protezzjoni tad-data.

Għal dan il-għan, minbarra l-proposta tal-Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tistabbilixxi 
sistema ta’ twissija bikrija, tiġbor, tanalizza u tikkoordina ksur ta’ privatezza u sigurtà tad-
data u tikkoopera iktar mill-qrib mal-Istati Membri, l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk ġudizzjarji fuq talba tagħhom jew bl-inizjattiva tagħha 
stess. 
Barra minn hekk, sabiex tkun żgurata trasparenza sħiħa, għandha tissaħħaħ is-sorveljanza 
demokratika tal-Aġenzija.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija għandha tiżgura livell
għoli ta’ protezzjoni u sigurtà tad-data.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tgħin lill-Kummissjoni, fuq talba 
tagħha jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, fl-
iżvilupp ta’ politika dwar is-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni billi 
tipprovdiha b’konsulenza u opinjonijiet u 

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

b’analiżi teknika, legali u soċjoekonomika, 
u b’xogħol ta’ tħejjija għall-iżvilupp u l-
aġġornament tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
fil-qasam tas-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni;

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Tassisti lill-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej fl-isforzi 
tagħhom biex jiġbru, janalizzaw u jqassmu 
dejta dwar is-sigurtà tan-netwerks u l-
informazzjoni; 

(c) Tassisti lill-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej, fuq talba 
tagħhom jew bl-inizjattiva tagħha stess, fl-
isforzi tagħhom biex jiġbru, janalizzaw u 
jqassmu dejta dwar is-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni;

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Tevalwa regolarment, b’koperazzjoni 
mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
Ewropej, il-qagħda tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni fl-Ewropa; 

(d) Tevalwa regolarment, b’koperazzjoni 
mal-Istati Membri u l-istituzzjonijiet 
Ewropej, fuq talba tagħom jew bl-
inizjattiva tagħha stess, il-qagħda tas-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni fl-
Ewropa;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) Tiġbor, tanalizza u tikkoordina n-
notifiki tal-ksur tal-privatezza u s-sigurtà 
tad-data u tistabbilixxi sistema ta’ twissija 
bikrija għat-theddid transkonfinali tas-
sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) Tippromwovi prattiki tajbin b’rabta 
mas-sigurtà tal-ipproċessar tad-data 
permezz tal-applikazzjoni interna tal-
proċeduri ta’ sigurtà l-iktar effikaċi u 
avvanzati u l-metodi ta’ tħaddim 
tagħhom, filwaqt li jiġi minimizzat kemm 
jista' jkun l-impatt fuq il-privatezza; u 
taġixxi bħala punt ta’ referenza fl-
implimentazzjoni prattika tal-Aqwa 
Tekniki Disponibbli fil-qasam tas-sigurtà;

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Tgħin, fuq talba tagħhom, lill-Istati 
Membri u lill-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej fl-isforzi tagħhom biex 
jiżviluppaw politika u kapaċità għas-sejba, 
l-analiżi u r-rispons tas-sigurtà tan-
netwerks u l-informazzjoni;

(i) Tgħin, fuq talba tagħhom jew bl-
inizjattiva tagħha stess, lill-Istati Membri 
u lill-istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej fl-
isforzi tagħhom biex jiżviluppaw politika u 
kapaċità għas-sejba, l-analiżi u r-rispons 
tas-sigurtà tan-netwerks u l-informazzjoni;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(k) Twettaq il-kompiti mogħtija lill-
Aġenzija permezz tal-atti leġiżlattivi tal-
Unjoni, kif adottati mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jinħatar, il-kandidat magħżul 
mill-Bord ta' Tmexxija għandu jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat(i) kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet tal-
membri tal-kumitati. Wara din id-
dikjarazzjoni, il-Parlament Ewropew 
għandu jadotta opinjoni li tagħti l-
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opinjoni tiegħu dwar il-kandidat magħżul. 
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jinforma lill-
Parlament Ewropew bil-mod li bih ikun 
ittieħed kont ta’ dik l-opinjoni.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar u 
jitneħħa mill-Bord tat-Tmexxija. Il-ħatra 
għandha ssir minn lista ta’ kandidati 
proposti mill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
ħames snin, fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali dokumentati, 
kif ukoll kompetenza u esperjenza 
speċifika. Għal dan il-għan, minbarra l-
proposta tal-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tistabbilixxi sistema ta’ twissija 
bikrija, tiġbor, tanalizza u tikkoordina ksur 
ta’ privatezza u sigurtà tad-data. Qabel il-
ħatra, il-kandidat magħżul mill-Bord tat-
Tmexxija jista’ jiġi mistieden biex jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet mill-membri tiegħu.

2. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar u 
jitneħħa mill-Bord tat-Tmexxija. Il-ħatra 
għandha ssir minn lista ta’ kandidati 
proposti mill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
ħames snin, fuq il-bażi tal-mertu u l-ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali dokumentati, 
kif ukoll kompetenza u esperjenza 
speċifika. Qabel il-ħatra, il-kandidat 
magħżul mill-Bord tat-Tmexxija għandu
jiġi mistieden biex jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat(i) kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet
minn membri tal-kumitati. Wara din id-
dikjarazzjoni, il-Parlament Ewropew 
għandu jadotta opinjoni li tagħti l-
opinjoni tiegħu dwar il-kandidat magħżul.
Il-Bord ta' Tmexxija għandu jinforma lill-
Parlament Ewropew bil-mod li bih ikun 
ittieħed kont tal-opinjoni.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jwaqqaf 
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Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur, 
esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni, u awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tal-
privatezza.

Grupp ta’ Partijiet Interessati Permanenti 
fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, 
magħmul minn esperti li jirrappreżentaw il-
partijiet interessati rilevanti, bħall-
industrija tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni, gruppi tal-konsumatur, 
esperti akkademiċi fis-sigurtà tan-netwerks 
u l-informazzjoni, u awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi u tal-protezzjoni tad-data.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord ta' Tmexxija għandu jistabbilixxi 
miżuri għall-applikazzjoni tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001 mill-Aġenzija, inklużi 
dawk dwar l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-
Data tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en


