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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0492/2012 , imressqa minn C.F., ta' ċittadinanza Brittanika,, dwar 
is-sejħa tiegħu biex issir pressjoni fuq il-Kungress tal-Istati Uniti kontra l-
adozzjoni tas-Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament jeżerċita l-influwenza tiegħu fuq il-Kungress tal-Istati 
Uniti biex jipprevjeni l-adozzjoni tas-CISPA. Skont il-petizzjonant, dan l-Att jippermetti lill-
kumpaniji Amerikani bħal Facebook u Google biex jispjunaw fuq l-utenti tagħhom mingħajr 
il-kunsens tagħhom, b'nuqqas totali ta' rispett għal-liġijiet dwar il-privatezza u dwar il-libertà 
tal-espressjoni fil-pajjiżi 'l barra mill-Istati Uniti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta' Diċembru 2012

Il-Kummissjoni hija konxja mil-liġi "Cyber Intelligence Sharing Protection Act", peress li hija 
ssegwi l-iżviluppi leġiżlattivi magħrufa fl-Istati Uniti dwar l-Internet.

Il-liġi ġiet adottata mill-Kamra fis-26 ta' April 2012. Fis-7 ta' Mejju 2012 il-liġi waslet is-
Senat minn fejn ġiet riferuta għall-Kumitat Magħżul tas-Senat dwar l-Intelligence.  Minn 
dakinhar 'l hawn, ma ttiħdux azzjonijiet ta' importanza dwar il-liġi fis-Senat.  Minħabba 
tħassib dwar il-privatezza għall-konsumaturi, il-President Obama indika li huwa jkun lest 
juża' l-veto tiegħu jekk il-liġi tgħaddi miż-żewġ Kmamar fil-verżjoni oriġinali tagħha. 
Minkejja dan, xi Demokratiċi f'karigi għoljin, inkluż is-Segretarju tad-Difiża Panetta, dan l-
aħħar esprimew appoġġ għal liġijiet bħas-CISPA (is-CISPA stess jew il-liġi komprensiva 
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Cyber Bill – S 3414 appoġġjata mis-Senat). Xi Demokratiċi issa qed jgħidu li aħjar tgħaddi 
waħda miż-żewġ liġijiet milli l-ebda waħda minnhom.

Fl-istess waqt, l-Amministrazzjoni qed taħdem fuq ordni eżekuttiva dwar is-sigurtà 
ċibernetika. Mhuwiex magħruf kif din l-ordni eżekuttiva se tinfluwenza l-proċess leġiżlattiv u 
wieħed għad irid jara jekk is-CISPA hijiex se terġa' titqajjem waqt is-sessjoni "lame duck". 
Tradizzjonalment, ma tantx tgħaddi leġiżlazzjoni waqt is-sessjoni "lame duck" fis-snin meta l-
partit tal-President ma jkollux maġġoranza fiż-żewġ Kmamar tal-Kungress (Nota: jekk liġi 
proposta ma tiġix adottata qabel ma l-Kungress il-ġdid jibda jaħdem f'Jannar 2013, il-liġi 
jkollha tiġi introdotta mill-ġdid u l-proċess sħiħ ikollu jiġi ripetut).

Fl-UE, il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data tipproteġi d-drittijiet u l-liberatjiet 
fundamentali tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali fl-Unjoni Ewropea. Il-
kumpaniji huma soġġetti għas-sorveljanza tal-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-data fl-Istati 
Membri li japplikaw regoli nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE. Id-
dispożizzjonijiet nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE huma applikabbli meta: (a)
l-ipproċessar isir fil-kuntest tal-attivitajiet li jistabbilixxu l-kontrollur fit-territorju tal-Istat 
Membru; (b) il-kontrollur ma jkunx stabbilit fit-territorju tal-Istat Membru, imma f’post fejn 
il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat tkun tapplika skont il-liġi pubblika internazzjonali; jew (ċ) il-
kontrollur ma jkunx stabbilit fit-territorju tal-Komunità u, għall-finijiet tal-ipproċessar ta’ data 
personali jagħmel użu minn tagħmir li jkun jinsab fit-territorju tal-imsemmi Stat Membru, 
sakemm dak it-tagħmir jintuża biss għal għanijiet ta’ trażmissjoni fit-territorju tal-Unjoni 
Ewropea. F'dan l-aħħar każ, il-kontrollur għandu jaħtar rappreżentant stabbilit fit-territorju ta' 
dak l-Istat Membru, mingħajr preġudizzju għall-azzjonijiet legali li jistgħu jinbdew kontra l-
kontrollur innifsu.

Konklużjoni

Peress li s-CISPA għadha qed tiġi diskussa fl-Istati Uniti, wieħed għadu ma jistax jipprevedi 
l-impatt fuq iċ-ċittadini tal-UE u fuq in-negozju kif ukoll l-interferenzi possibbli mal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data.

Madankollu, huwa importanti li jiġi mtenni li l-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi terzi ma tistax tiġi 
applikata b'mod dirett jew unilaterali fit-territorju tal-UE u ma tistax tannulla l-leġiżlazzjoni 
Ewropea. Kull ksur tad-drittijiet individwali protetti mil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
protezzjoni tad-data jkun illegali skont il-liġi tal-UE.

Il-Kummissjoni tqis li jekk awtorità tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Uniti teħtieġ informazzjoni 'l 
barra mill-ġurisdizzjoni tagħha, hija għandha tikseb it-trasferiment tad-data permezz tal-
mekkaniżmi ta' kooperazzjoni eżistenti fis-seħħ mal-Istati Membri fejn tinsab dik id-data, 
bħalma huma l-ftehimiet dwar l-Assistenza Legali Reċiproka bejn l-UE u l-Istati Uniti u bejn 
l-Istati Membri u l-Istati Uniti. 'Il barra mill-kanali stabbiliti, meta jwieġbu direttament għal 
talbiet li joriġinaw mill-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi, il-kumpaniji jistgħu jkunu ħatja ta' ksur 
tar-regoli nazzjonali li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE. F'dan il-każ huwa l-kompitu tal-
awtoritajiet ta' sorveljanza nazzjonali, b'mod partikolari l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data, 
li jiżguraw li t-trasferimenti u l-għoti tal-informazzjoni jsiru b'mod legali.


