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Rapport A9-0234/2021
Urmas Paet
L-istat tal-kapaċitajiet taċ-ċiberdifiża tal-UE
(2020/2256(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ia (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1a. billi, fid-diskors tagħha dwar l-
Istat tal-Unjoni tal-2021, il-President tal-
Kummissjoni ssottolinjat il-ħtieġa ta’ 
politika tal-UE dwar iċ-ċiberdifiża;
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L-istat tal-kapaċitajiet taċ-ċiberdifiża tal-UE
(2020/2256(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa N

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

N. billi diversi atturi statali bħar-
Russja, iċ-Ċina u l-Korea ta' Fuq kienu 
involuti f'attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi 
sabiex jintlaħqu objettivi politiċi, 
ekonomiċi u ta' sigurtà li jinkludu attakki 
fuq infrastruttura kritika, spjunaġġ 
ċibernetiku u sorveljanza tal-massa taċ-
ċittadini tal-UE, kampanji ta' għajnuna 
għad-diżinformazzjoni, distribuzzjoni tal-
malware, u l-limitazzjoni tal-aċċess għall-
internet u l-funzjonament tas-sistemi tal-
IT; billi attivitajiet bħal dawn jinjoraw u 
jiksru d-dritt internazzjonali, id-drittijiet 
tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali tal-
UE filwaqt li jipperikolaw id-demokrazija, 
is-sigurtà, l-ordni pubbliku u l-awtonomija 
strateġika tal-UE, u għalhekk jeħtieġu 
rispons konġunt tal-UE, bħal permezz tal-
qafas għal rispons diplomatiku konġunt tal-
UE, inkluż l-użu ta' miżuri restrittivi 
previsti għas-sett ta' għodod taċ-
ċiberdiplomazija tal-UE;

N. billi l-iskandlu relatat mal-
ispyware Pegasus wera li sar spjunaġġ 
fuq għadd kbir ta’ ġurnalisti, attivisti tad-
drittijiet tal-bniedem, rappreżentanti eletti 
u ċittadini oħra tal-UE; billi diversi atturi 
statali bħar-Russja, iċ-Ċina u l-Korea ta' 
Fuq kienu involuti f'attivitajiet ċibernetiċi 
malizzjużi sabiex jintlaħqu objettivi 
politiċi, ekonomiċi u ta' sigurtà li jinkludu 
attakki fuq infrastruttura kritika, spjunaġġ 
ċibernetiku u sorveljanza tal-massa taċ-
ċittadini tal-UE, kampanji ta' għajnuna 
għad-diżinformazzjoni, distribuzzjoni tal-
malware, u l-limitazzjoni tal-aċċess għall-
internet u l-funzjonament tas-sistemi tal-
IT; billi attivitajiet bħal dawn jinjoraw u 
jiksru d-dritt internazzjonali, id-drittijiet 
tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali tal-
UE filwaqt li jipperikolaw id-demokrazija, 
is-sigurtà, l-ordni pubbliku u l-awtonomija 
strateġika tal-UE, u għalhekk jeħtieġu 
rispons konġunt tal-UE, bħal permezz tal-
qafas għal rispons diplomatiku konġunt tal-
UE, inkluż l-użu ta' miżuri restrittivi 
previsti għas-sett ta' għodod taċ-
ċiberdiplomazija tal-UE;
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