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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Grupp ta' organizzaturi għandu 
jkollu l-possibbiltà li jistabbilixxi s-sistemi 
ta' ġbir onlajn tiegħu stess għall-ġbir ta' 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ madwar l-
Unjoni u jiddeċiedi f'liema Stat Membru 
għandha tinħażen id-data miġbura għall-
inizjattiva. Il-grupp ta' organizzaturi 
għandu juża sistema ta' ġbir onlajn 
individwali waħda għal kull inizjattiva. Is-
sistemi individwali ta' ġbir onlajn 
imwaqqfa u mħaddma minn grupp ta' 
organizzaturi għandu jkollhom 
karatteristiċi tekniċi u ta' sigurtà adegwati 
sabiex jiżguraw li d-data tinġabar, tinħażen 
u tiġi trasferita b'mod sigur matul il-
proċedura. Għal dak il-għan, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati għas-
sistemi ta' ġbir onlajn. Il-Kummissjoni 
tista' titlob il-parir tal-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (ENISA) li tassisti lill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' politiki relatati mas-
sigurtà tan-netwerk u s-sistemi ta' 
informazzjoni.

(20) Grupp ta' organizzaturi jenħtieġ li 
dejjem jkollu l-possibbiltà li jistabbilixxi s-
sistemi ta' ġbir onlajn tiegħu stess għall-
ġbir ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ madwar 
l-Unjoni u jiddeċiedi f'liema Stat Membru 
jenħtieġ li tinħażen id-data miġbura għall-
inizjattiva. Il-grupp ta' organizzaturi 
jenħtieġ li juża sistema ta' ġbir onlajn 
individwali waħda għal kull inizjattiva. Is-
sistemi individwali ta' ġbir onlajn 
imwaqqfa u mħaddma minn grupp ta' 
organizzaturi jenħtieġ li jkollhom 
karatteristiċi tekniċi u ta' sigurtà adegwati 
sabiex jiżguraw li d-data tinġabar, tinħażen 
u tiġi trasferita b'mod sigur matul il-
proċedura. Għal dak il-għan, il-
Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati għas-
sistemi ta' ġbir onlajn, f'kooperazzjoni 
mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni tista' 
titlob il-parir tal-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-
Informazzjoni (ENISA) li tassisti lill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' politiki relatati mas-
sigurtà tan-netwerk u s-sistemi ta' 
informazzjoni.
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
jinġabru onlajn, id-data li tinkiseb onlajn 
permezz tas-sistema ta' ġbir onlajn għandha 
tinħażen fit-territorju ta' Stat Membru.

Grupp ta' organizzaturi għandu dejjem 
jkollu l-possibbiltà li jistabbilixxi s-sistemi 
ta' ġbir onlajn tiegħu stess għall-ġbir ta' 
dikjarazzjonijiet ta' appoġġ madwar l-
Unjoni. Fejn id-dikjarazzjonijiet ta' appoġġ 
jinġabru onlajn, id-data li tinkiseb onlajn 
permezz tas-sistema ta' ġbir onlajn għandha 
tinħażen fit-territorju ta' Stat Membru.

Or. en


