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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-attakki 
kontra s-sistemi tal-informazzjoni u li tirrevoka d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2005/222/ĠAI
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0517),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 83(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0293/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-4 ta' Mejju 
20111,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka 
u l-Enerġija (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

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-

(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-

                                               
1 ĠU C 218, 23.7.2011, p. 130.
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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.

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, u aġenziji speċjalizzati tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies in-natura transnazzjonali tal-attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni, huwa 
essenzjali li tittejjeb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-pulizija kemm tal-Istati 
Membri kif ukoll tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 2

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, 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. L-attakki fuq l-infrastrutturi 
kritiċi jista' jkollhom impatti 
transkonfinali sinifikanti u jxekklu jew 
jeqirdu s-servizzi li huma assolutament 
essenzjali għas-sigurtà, is-sikurezza, is-
saħħa, il-mobilità, il-benessri soċjali u 
ekonomiku taċ-ċittadini tal-Unjoni u t-
tħaddim tajjeb tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi, bħall-impjanti tal-enerġija, in-
netwerks tat-trasport u n-netwerks tal-
gvern. 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu definiti l-effetti possibbli u d-daqs tal-attakki ċibernetiċi, partikolarment meta 
dawn isiru fuq l-infrastrutturi kritiċi. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Filwaqt li l-ħabi tal-identità reali ta' 
min iwettaq ir-reat u d-dannu kkawżat 
minnu mill-persuna li realment għandha 
dik l-identità jikkostitwixxi element 
importanti għad-determinazzjoni tal-
penalitajiet fl-ambitu ta' din id-Direttiva, 
l-Unjoni għandha tiżviluppa strument 
orizzontali li jkopri dawk ir-reati u reati 
marbuta magħhom b'mod iktar 
komprensiv, fejn fost l-oħrajn jiġu 
indirizzati s-serq tal-identità, ir-rabta mal-
liġi dwar l-ismijiet tal-persuni u l-ħarsien 
tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-
28 ta' Novembru 2008 indikaw li għandha 
tiġi żviluppata strateġija ġdida flimkien 

(8) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-
28 ta' Novembru 2008 indikaw li għandha 
tiġi żviluppata strateġija ġdida flimkien 
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mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, waqt 
li jiġi kkunsidrat il-kontenut tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
iċ-Ċiberkriminalità tal-2001. Dik il-
Konvenzjoni hija l-qafas legali ta' referenza 
għall-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, 
inklużi l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni. Din id-Direttiva hija msejsa 
fuq dik il-Konvenzjoni.

mal-Istati Membri u l-Kummissjoni, waqt 
li jiġi kkunsidrat il-kontenut tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
iċ-Ċiberkriminalità tal-2001. Dik il-
Konvenzjoni hija l-qafas legali ta' referenza 
għall-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, 
inklużi l-attakki kontra s-sistemi tal-
informazzjoni. Din id-Direttiva hija msejsa 
fuq dik il-Konvenzjoni. Għalhekk, huwa 
essenzjali li l-Istati Membri li ma jkunux 
għadhom irratifikaw il-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa dwar iċ-
Ċiberkriminalità jagħmlu dan minnufih.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità hija l-istrument ċentrali ta' dritt intern 
għall-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, l-Istati Membri li għadhom ma rratifikawx il-
Konvenzjoni għandhom jiġu mħeġġa jagħmlu dan kemm għal raġunijiet ta' koerenza kif ukoll 
bħala sinjal politiku.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minħabba l-modi differenti li permezz 
tagħhom jistgħu jitwettqu l-attakki, u 
minħabba l-iżviluppi mgħaġġla fil-qasam 
tal-ħardwer u s-softwer, din id-Direttiva 
għandha tirreferi għal 'għodod' li jistgħu 
jintużaw biex jitwettqu r-reati elenkati f'din 
id-Direttiva. L-għodod jirreferu għal, 
pereżempju, softwer malizzjuż, li jinkludi 
l-botnets, li jintużaw biex jitwettqu r-reati 
ċibernetiċi.

(9) Minħabba l-modi differenti li permezz 
tagħhom jistgħu jitwettqu l-attakki, u 
minħabba l-iżviluppi mgħaġġla fil-qasam 
tal-ħardwer u s-softwer, din id-Direttiva 
għandha tirreferi għal 'għodod' li jistgħu 
jintużaw biex jitwettqu r-reati elenkati f'din 
id-Direttiva. L-għodod jirreferu għal, 
pereżempju, softwer malizzjuż, li jinkludi 
l-botnets, li jintużaw biex jitwettqu r-reati 
ċibernetiċi. Din l-għodda tirrappreżenta 
biss ftit mill-bosta possibilitajiet ta' attakk 
fuq is-sistemi fuq l-informazzjoni. B'dan 
bħala sfond, il-ħidma fuq strateġija tal-
Unjoni dwar l-arkitettura tal-UE, b'mod 
partikolari l-'cloud computing' - inkluża 
standardizzazzjoni teknika u qafas legali 
komuni - għandha titkompla u tiżdied.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu l-iżviluppi tekniċi attwali, huwa essenzjali li jsir riferiment għall-'cloud 
computing'. Jeħtieġ li jkun hemm standardizzazzjoni teknika u qafas legali komuni Ewropew 
għall-'cloud computing'. Dan isaħħaħ ukoll ir-rwol tal-UE bħala fornitur u utent ta' strutturi 
tal-IT avvanzati u sikuri.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-użu intenzjonali mingħajr dritt ta' 
programm tal-kompjuter maħsub biex 
iħassar il-provi tar-reati msemmija f'din 
id-Direttiva għandu jitqies jew bħala 
forma ta' għajnuna u kompliċità jew 
inkella bħala offiża kriminali fiha 
nnifisha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li programm tal-kompjuter maħsub biex iħassar il-provi mhuwiex għodda skont l-
Artikolu 7 ta' din id-Direttiva, l-użu tiegħu huwa madankollu appoġġ għall-attakki ċibernetiċi. 
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-użu ta' dan it-tip ta' programm jitqies jew 
bħala għajnuna u kompliċità jew inkella bħala offiża fiha nnifisha (bħax-xkiel tal-
investigazzjonijiet kriminali).

Emenda 7

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 

(10) Din id-Direttiva m'għandhiex l-
intenzjoni li timponi responsabbiltà 
kriminali fejn ir-reati jkunu twettqu 
mingħajr intenzjoni kriminali, bħal 
pereżempju għall-ittestjar bi qbil mal-liġi
jew il-protezzjoni tas-sistemi tal-
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il-protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni. informazzjoni, jew meta ż-żamma ta' 
awtorizzazzjoni għal aċċess għal sistema 
tikkostitwixxi abbuż tad-drittijiet fiha 
nnifisha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-termini "ittestjar awtorizzat" jistgħu jiġu interpretati b'mod li jirrikjedi awtorizzazzjoni 
formali qabel l-ittestjar ta' sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni. Dan ixekkel kompletament l-
effikaċja u l-prattiċità tal-awtoittestjar mingħajr intenzjoni kriminali. Barra minn hekk, 
m'għandux ikun hemm responsabilità kriminali meta l-limitazzjoni ta' aċċess għal sistema 
tkun illegali hi nnifisha.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fuq l-isfond tal-istabbiliment tal-
politika tal-Unjoni għall-ġlieda kontra ċ-
ċiberkriminalità, il-Konklużjonijiet tal-
Kunsill tal-24 ta' Ottubru 2008, il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-27 u t-28 
ta' Novembru 2008 u il-Konklużjonijiet 
tal-Kunsill tas-26 ta' April 2010 allokaw 
rwol speċjali lill-Europol biex 
tikkontribwixxi għal dan l-objettiv. Għal 
dan l-għan, l-Europol għandha 
tistabbilixxi u tospita pjattaforma 
Ewropea li tkun il-punt ta' konverġenza 
ta' pjattaformi nazzjonali u jkollha fost l-
oħrajn, bħala l-għan ewlieni tagħha, il-
ġbir u ċ-ċentralizzazzjoni tal-
informazzjoni dwar ir-reati mniżżla fuq l-
Internet. Dan għandu jinkludi 
informazzjoni dwar min iwettaq ir-reati u 
dwar il-modus operandi tagħhom. Bi qbil 
mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI 
tas-6 ta' April 2009 li tistabbilixxi l-
Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)1, 
u speċifikament ir-regoli dwar il-
protezzjoni tad-data personali fil-Kapitolu 
V, kif ukoll bi qbil mad-Deċiżjoni Qafas 
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tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' 
Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta' 
data personali pproċessata fil-qafas tal-
kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja f'materji kriminali2, din id-
Direttiva tqis il-kompiti allokati lill-
Europol.
______________________

1 ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37.
2 ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies in-natura transnazzjonali tal-attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni, kif ukoll 
ir-rwol ta' koordinatur tal-Europol, jeħtieġ li jiġi definit ir-rwol tal-Aġenzija fil-qasam tal-
attakki ċibernetiċi. Għal dan l-għan, il-Kunsill Ewropew diġà ta pariri siewja li għandhom 
jitqiesu f'din id-Direttiva.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) 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. F'dan ir-
rigward, l-istabbiliment ta' standards 
minimi għall-protezzjoni adegwata tas-
sistemi tal-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 bħala dawn, 
adottati bi qbil mal-Artikolu 67(3) u l-
Artikolu 84 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li d-dritt kriminali huwa element importanti fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità, dan 
madankollu għandu jkun l-aħħar pass li jittieħed wara li jsir attakk. Għalhekk, l-UE għandha 
żżid l-isforzi tagħha sabiex tipproteġi aħjar is-sistemi tagħha l-ewwel u qabel kollox, 
pereżempju permezz ta' standards minimi għall-protezzjoni adegwata tas-sistemi tal-
informazzjoni.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-Istati Membri għandhom iqisu l-
protezzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni 
tagħhom u d-ata marbuta ma' dan bħala 
parti mid-dmir rispettiv tagħhom ta' kura. 
Għandhom jiġu provduti livelli xierqa ta' 
protezzjoni kontra theddid identifikabbli 
b'mod raġonevoli. L-ispiża u l-piż ta' din 
il-protezzjoni għandhom ikunu 
proporzjonali għad-dannu li jista' jsir lill-
persuni affettwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri nnifishom jittrattaw data sensittiva u importanti, bħall-informazzjoni dwar it-
taxxa u l-assigurazzjoni fuq is-saħħa. Għalhekk, huwa dmir ta' kura tagħhom li jipproteġu 
b'mod adegwat din id-data kontra l-attakki.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) L-Istati Membri għandhom ukoll 
jieħdu passi neċessarji biex jobbligaw lill-
persuni legali taħt il-ġurisdizzjonijiet 
tagħhom illi jipproteġu d-data personali 
msemmija f'din id-Direttiva li tkun tinsab 
f'idejhom. Għandhom jiġu provduti minn 
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persuni legali livelli xierqa ta' protezzjoni 
kontra theddid identifikabbli b'mod 
raġonevoli. L-ispiża u l-piż ta' din il-
protezzjoni għandhom ikunu 
proporzjonali għad-dannu li jista' jsir lill-
persuni affettwati. Meta persuna legali 
tkun naqset b'mod ċar 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 tinġieb 
quddiem il-ġustizzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi jittrattaw data personali, il-persuni legali għandhom ir-responsabilità li jipproteġu din 
id-data f'livell adegwat f'każ ta' theddid identifikabbli b'mod raġonevoli. Jekk huma ma 
jirnexxielhomx jipprovdu dan il-livell ta' protezzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun possibbli li dawn il-persuni legali jinġiebu quddiem il-ġustizzja.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 12e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12e) Jeħtieġ ukoll li titrawwem u 
tissaħħaħ 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 l-kumpens 
ġudizzjarju. Dan jinkludi pereżempju 
appoġġ mill-fornituri ta' servizzi biex 
jingħalqu sistemi jew funzjonijiet illegali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 12f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12f) Minkejja l-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 imġiba kriminali fih 
innifsu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' kooperazzjoni jew ix-xkiel ta' investigazzjonijiet kriminali minn persuni legali 
huma ferm kritiċi u jistgħu jitqiesu bħala għajnuna u kompliċità fir-rigward tar-reati definiti 
f'din id-Direttiva, pereżempju.

Emenda 14

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 

(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 
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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.

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-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni 
adegwati tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2009/948/ĠAI dwar il-prevenzjoni u r-
riżoluzzjoni ta' kunflitt ta' ġurisidizzjoni fi 
proċedimenti kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Kooperazzjoni mtejba bejn il-korpi 
tal-infurzar tal-liġi u bejn l-awtoritajiet 
ġudizzjarji madwar l-Unjoni hija 
essenzjali sabiex iċ-ċiberkriminalità tiġi 
miġġielda b'mod effikaċi. F'dan il-
kuntest, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iżidu l-isforzi tagħhom fir-
rigward ta' taħriġ adegwat tal-korpi tal-
infurzar tal-liġi u awtoritajiet ġudizzjarji, 
sabiex jiżdied l-għarfien taċ-
ċiberkriminalità u l-impatt tagħha, u biex 
jitrawmu kooperazzjoni u skambju tal-
aħjar prattiki, pereżempju permess tan-
Netwerk Ġudizzjarju Ewropew, bl-
għajnuna tal-Europol, l-Eurojust u l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-
Networks u l-Informazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Taħriġ adegwat tal-atturi kkonċernati bil-prosekuzzjoni taċ-ċiberkriminali huma essenzjali 
fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità. Barra minn hekk, fil-livell tal-UE, diġà għandna 
strumenti biex jiżdiedu l-kooperazzjoni u t-taħriġ.  Dan huwa saħansitra iktar importanti 
peress li l-pulizija u l-korpi ġudizzjarji qed jiffaċċjaw sistemi legali li jikkwalifikaw u 
jiddefinixxu r-reati b'mod differenti. L-għarfien reċiproku huwa għalhekk fundamentali.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Dan it-taħriġ u l-iskambju ta' 
informazzjoni għandhom iqajmu 
kuxjenza dwar id-differenzi fis-sistemi 
legali nazzjonali u dwar il-problemi 
ffaċċjati fil-prosekuzzjonijiet kriminali 
bħala riżultat tad-differenza bejn id-
dispożizzjonijiet nazzjonali b'rabta mas-
serjetà tar-reati, bħal-livell tad-dannu, u t-
tqassim tal-kompetenzi bejn il-korpi 
nazzjonali tal-infurzar tal-liġi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul prosekuzzjonijiet ta' attakki ċibernetiċi, il-pulizija u l-korpi ġudizzjarji jiffaċċjaw
sistemi legali li jikkwalifikaw u jiddefinixxu ir-reati b'mod differenti. L-għarfien reċiproku 
huwa għalhekk fundamentali.

Emenda 17

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 ta' drittijiet fih innifsu, jew li mhux 
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awtorizzati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċaqliq liberu ta' informazzjoni m'għandux jiġi ristrett b'tali mod illi r-rifjut ta' 
awtorizzazzjoni jikser drittijiet oħra, bħad-dritt għal-libertà tal-informazzjoni, pereżempju. Ir-
rifjut ta' awtorizzazzjoni għalhekk jista' jikkostitwixxi abbuż tad-drittijiet fih innifsu.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) "każijiet munri" jistgħu jitqiesu tali, 
pereżempju, meta d-dannu u/jew ir-riskju 
għall-interessi pubbliċi jew privati, bħall-
integrità ta' sistema tal-informazzjoni jew 
data tal-kompjuter, jew għall-integrità, id-
drittijiet u interessi oħra ta' persuna, jkun 
insinifikanti jew ta' natura li l-
impożizzjoni ta' penali kriminali fil-limiti 
legali jew ta' responsabilità kriminali ma 
jkunux neċessarji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Każijiet minuri" huma element essenzjali ta' din id-Direttiva meta jikkwalifikaw offiża. Għal 
raġunijiet ta' ċertezza legali, għalhekk għandna nagħtu definizzjoni ta' dawn it-termini.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) “sistemi tal-infrastruttura ta' 
informazzjoni kritika" are information 
systems of infrastructures which are 
essential for the maintenance of vital 
societal functions, health, safety, security, 
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economic or social wellbeing of people, 
and the disruption or destruction of which 
would have a significant impact in a 
Member State as a result of the failure to 
maintain those functions.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, it-termini "sistemi tal-infrastruttura kritika ta' 
informazzjoni " għandhom jiġu ċċarati. Il-Green Paper tal-Kummissjoni COM(2005) 576 kif 
ukoll il-Komunikazzjonijiet COM(2011)163 u COM(2009)149 dwar il-ħarsien tal-
infrastruttura kritika ta' informazzjoni jipprovdu informazzjoni siewja għal dan l-għan.

Emenda 20

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 – jiġifieri l-
aċċess għal sistema sħiħa tal-informazzjoni 
jew għal kwalunkwe parti minnha – 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-offiza 
titwettaq billi tinkiser miżura ta' sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, il-kelma "aċċess" għandha tiġi definita. Barra minn hekk, 
l-aċċess illegali għandu jissuponi l-ksur ta' miżuri ta' sigurtà. Mill-banda l-oħra, aċċess mhux 
awtorizzat għal wifi netwerk miftuħ jista' pereżempju jikkwalifika bħala offiża.
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Emenda 21

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' 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, 
mill-inqas għal każijiet li ma jkunux 
minuri. 
L-interċettazzjoni b'mezzi tekniċi 
tikkonċerna s-smigħ, il-monitoraġġ jew is-
sorveljanza tal-kontenut ta' 
komunikazzjonijiet, l-akkwist tal-kontenut 
ta' data kemm direttament - permezz tal-
aċċess għal u l-użu ta' sistema ta' 
informazzjoni - jew indirettament, 
permezz tal-użu ta' smigħ elettroniku 
illegali jew tagħmir ta' smigħ illegali. L-
interċettazzjoni tista' wkoll tinvolvi 
reġistrazzjoni.
Mezzi tekniċi jinkludu tagħmir tekniku 
mqabbad ma' linji ta' trażmissjoni kif 
ukoll tagħmir għall-ġbir u r-reġistrazzjoni 
ta' komunikazzjonijiet mingħajr fili, 
inkluż l-użu ta' softwer, passwords u 
kodiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-Artikoli 3 sa 5, dan l-Artikolu wkoll m'għandux jinkludi każijiet minuri bħala 
offiża. Barra minn hekk, jeħtieġ li tingħata definizzjoni ta' "interċettazzjoni". Ir-rapport 
spjegattiv tal-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità joffri informazzjoni siewja għal dan fil-
paragrafu 53 tiegħu. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, it-termini "mezzi tekniċi " għandhom 
jiġu ċċarati. Ir-rapport spjegattiv dwar il-Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità jipprovdi 
definizzjoni utli fil-paragrafu 53, it-tieni parti.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

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.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex jiżguraw li l-produzzjoni, 
il-bejgħ, il-kisba għall-użu, l-
importazzjoni, 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 ċar li jitwettaq xi wieħed 
mir-reati msemmija fl-Artikoli 3 sa 6:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies il-possibilità li jintużaw programmi f'żewġ forom - jiġifieri għal skopijiet legali 
kif ukoll kriminali, il-pussess ta' għodda fih innifsu m'għandux ikun punibbli. Barra minn 
hekk, l-iskop tal-azzjonijiet deskritti f'dan l-Artikolu għandu biss ikun punibbli meta jkun qed 
jimmira ċarament li jwettaq offiża.

Emenda 23

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "mezz" joħloq inċertezza legali u jista' jiġi interpretat pereżempju bħala prodott 
sempliċi ta' ħardwer, bħal kompjuter jew kamera. Għalhekk għandu jitħassar. Barra minn 
hekk, it-temrinu "primarjament" mhuwiex ċar biżżejjed u jista' jiġi speċifikat c' "ċarament".
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Instigazzjoni, għajnuna, kompliċità u 
attentati

Inċitament, għajnuna u kompliċità u 
attentati

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
instigazzjoni, l-għajnuna u l-kompliċità fir-
reati msemmijin fl-Artikoli 3 sa 7 jkunu 
punibbli bħala reati kriminali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
inċitament u l-għajnuna u l-kompliċità
għat-twettiq tar-reati msemmijin fl-
Artikoli 3 sa 7 jkunu punibbli bħala reati 
kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Member States shall take the necessary 
measures to ensure that the offences 
referred to in Articles 3 to 8 are punishable 

(ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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by effective, proportional and dissuasive 
criminal penalties.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 27

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 4 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. F'dawn il-każijiet, il-
penali kif stabbiliti f'dik id-Deċiżjoni 
Qafas m'għandhomx japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/841/ĠAI jipprevedi penali ta' bejn sentejn u 5 snin 
ħabs għal reati mwettqa fil-kuntest ta' organizzazzjoni kriminali, filwaqt li l-Artikolu 10 ta' 
din il-proposta jipprevedi perjodu massimu ta' 5 snin ħabs. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, 
għandu għalhekk jiġi ċċarat liema livell ta' penali għandu jiġi applikat għaċ-ċiberkriminalità 
fil-kuntest ta' organizzazzjoni kriminali.

Emenda 28

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 

2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-reati 
msemmija fl-Artikoli 4 sa 6 jkunu punibbli 
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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.

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 serja, bħat-tfixkil fis-
servizzi tas-sistema, spiża finanzjarja jew 
telf ta' dejta personali, jew meta jitwettqu 
kontra sistema tal-infrastruttura ta' 
informazzjoni kritika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 4 sa 6 jirrappreżentaw b'mod partikolari reati kbar meta jitwettqu fuq skala kbira u 
jikkawżaw dannu serju jew meta jitwettqu kontra sistemi tal-infrastruttura ta' informazzjoni 
kritika.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskambju ta' informazzjoni L-iskambju ta' informazzjoni u l-
kooperazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-emendi sussegwenti, l-ambitu ta' dan l-artikolu għandu wkoll jinkludi l-
kooperazzjoni. Għal dan l-għan, it-titolu ta' dan l-artikolu m'għandux għalfejn jiġi adattat.

Emenda 30

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 

1. Għall-finijiet tal-iskambju ta' 
informazzjoni li jikkonċerna r-reati 
msemmija fl-Artikoli 3 sa 8, u f'konformità 
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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.

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, billi 
jindikaw jekk it-talba għall-għajnuna tkunx 
se tiġi mwieġba u kieku taħt liema forma u 
meta. Dan l-iskmabju ta' informazzjoni 
m'għandux jaffettwa r-regoli nazzjonali 
tal-Istati Membri b'rabta mal-ġbir u mal-
ammissibilità tal-provi fir-rigward tal-użu 
ta' din l-informazzjoni fi proċedimenti 
kriminali sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-iskambju veloċi ta' informazzjoni u l-għajnuna reċiproka huma għodda essenzjali 
fil-ġlieda konġunta kontra l-attakki ċibernetiċi transkonfinali, dawn ir-regoli ma jaffettwawx 
l-ammissibilità taprovi fi proċedimenti kriminali sussegwenti possibbli.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-iskambju ta' informazzjoni li 
tikkonċerna r-reati msemmija fl-Artikoli 3 
sa 8, u f'konformità mar-regoli tal-
protezzjoni tad-data, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu netwerks rta' 
kooperazzjoni u ta' sħubija ma' fornituri 
ta' servizzi u produtturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet, huwa essenzjali li tiżdied il-kooperazzjoni bejn 
is-settur privat u l-awtoritajiet pubbliċi sabiex ikun hemm ġlieda effikaċi kontra l-attakki 
ċibernetiċi u biex jissaħħu n-netwerks pubbliċi u privati.
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Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu d-dejta miġbura lill-
Kummissjoni. Huma għandhom jiżguraw
ukoll li tiġi ppubblikata reviżjoni 
konsolidata ta' dawn ir-rapporti statistiċi.

3. Skont dan l-Artikolu, l-Istati Membri 
għandhom jibagħtu d-dejta miġbura lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni għall-iskop li jiġi valutat l-
istat ta' sigurtà ta' netwerks u 
informazzjoni  bi qbil mar-Regolament 
(KE) Nru 460/2004 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 
2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni1.
L-Istati Membri għandhom ukoll 
jittrażmettu d-data statistika u data oħra 
disponibbli dwar il-modus operandi użat 
minn min iwettaq ir-reati lill-Europol 
għall-iskop li titwettaw valutazzjoni tat-
theddida u analiżi strateġika taċ-
ċiberkriminalità bi qbil mad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2009/371/ĠAI.
Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati 
Membri, għandha tiżgura ukoll li tiġi 
ppubblikata reviżjoni konsolidata ta' dawn 
ir-rapporti statistiċi.

______________
1 ĠU L 77, 13.3.2004, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta titqies in-natura transnazzjonali tal-attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u l-effetti 
possibbli madwar l-Unjoni, jeħtieġ li jkun hemm involviment iktar qawwi kemm tal-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni kif ukoll tal-Europol fil-valutazzjoni 
tad-data rilevanti. B'konformità mal-pariri mogħtija mill-Kunsill Ewropew, biex iwettaq 
dmirijietu, l-Europol għandu b'mod partikolari jirċievi data dwar il-modus operandi użat 
minn min iwettaq ir-reati.
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Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa [ERBA' SNIN MILL-ADOZZJONI] 
u mbagħad kull tliet snin, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri inkluża kwalunkwe proposta 
meħtieġa.

1. Sa [ERBA' SNIN MILL-ADOZZJONI] 
u mbagħad kull tliet snin, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva fl-Istati 
Membri inkluża kwalunkwe proposta 
meħtieġa. Meta tkun qed twettaq ir-
rieżami, il-Kummissjoni għandha wkoll 
tqis l-iżviluppi tekniċi u legali fil-qasam 
taċ-ċiberkriminalità, partikolarment fir-
rigward tal-ambitu ta' din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu l-iżviluppi mgħaġġla fit-teknoloġiji ċibernetiċi, jenħtieġ rieżami regolari ta' jekk 
il-kontenut regolatorju ta' din id-Direttiva huwiex adattat biex ikopri l-possibilitajiet tekniċi 
attwali u jekk it-tibdil fil-qafas legali - anke fil-livell tal-UE - jaffettwax l-ambitu ta' din il-
Direttiva, pereżempju fir-rigward ta' politika futura tal-UE dwar il-"Cloud Computing".


