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Suġġett: L-użu ta' apps tal-ittraċċar ta' kuntatt fil-ġlieda kontra l-coronavirus

In-negozji, ir-riċerkaturi u l-awtoritajiet fl-Istati Membri qegħdin jaħdmu fuq l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet tal-ittraċċar ta' kuntatt bħala parti mir-reazzjoni għall-pandemija. Dawn l-apps jistgħu 
jibagħtu twissijiet lil persuni li kienu qrib ta' persuna infettata sabiex ikunu jistgħu jiddeċiedu li 
joqogħdu f'kwarantina. Approċċ Ewropew ikkoordinat, preferibbilment b'applikazzjoni Ewropea waħda, 
huwa essenzjali fis-suq intern u fiż-żona Schengen. Minkejja li jaf tkun potenzjalment ta' suċċess, 
flimkien ma' miżuri speċifiċi oħra, jaf ukoll tkun għodda intrużiva ħafna u għalhekk jeħtieġ li tiġi 
akkumpanjata minn salvagwardji adegwati, mill-istandards tekniċi adegwati u għandha tkun miżura 
strettament temporanja li tintuża biss biex tinforma lin-nies li kienu qrib ta' persuni infettati. Sabiex is-
sistema tirnexxi huwa kruċjali li din tintuża minn għadd kbir ta' utenti u tkun sistema fdata.

1. Il-Kummissjoni tista' tispjega kif app ta' kuntatt tista' tikkontribwixxi għar-rispons għall-pandemija u 
liema huma l-prekondizzjonijiet għas-suċċess tagħha, pereżempju f'termini ta' użu? Kif ser jintlaħqu l-
gruppi li normalment m'għandhomx smartphones, bħall-anzjani?

2. Il-Kummissjoni tqis li l-użu ta' apps ta' kuntatt għandu jkun volontarju u li l-iskema għandha tkun 
temporanja? Il-Kummissjoni tista' tindika liema bażi legali ser tkun disponibbli biex jiġi impost l-użu 
obbligatorju ta' app ta' kuntatt? Il-Kummissjoni kif ser tiżgura li l-iskemi tal-app ta' kuntatt igawdu mill-
ogħla livell ta' protezzjoni taċ-ċibersigurtà u li jitwaqqfu ladarba tintemm il-kriżi?

3. Il-Kummissjoni ser timxi mad-deċentralizzazzjoni bħala prinċipju ta' gwida u ser tirrakkomanda li l-
Istati Membri jagħżlu applikazzjoni deċentralizzata fejn id-data ma tkunx maħżuna f'bażijiet tad-data 
ċentralizzati, li jagħmluhom suxxettibbli għal riskju potenzjali ta' abbuż?

4. Il-Kummissjoni tqis li l-funzjonament ta' apps tal-ittraċċar ta' kuntatt għandu jkun kompletament 
trasparenti bl-użu ta' sors miftuħ, sabiex in-nies ikunu jistgħu jivverifikaw kemm il-protokoll sottostanti 
għas-sigurtà u l-privatezza kif ukoll jivverifikaw il-kodiċi biex jaraw jekk l-applikazzjoni tiffunzjonax 
hekk kif iddikjarat?

5. Il-Kummissjoni tqis li l-fornituri ta' dawn l-apps għandhom ikunu kompletament u esklużivament 
regolati mid-dritt tal-UE, filwaqt li ma jiġux potenzjalment esposti għal taħrikiet minn pajjiżi terzi biex 
jikkondividu d-data miġbura fi ħdan din l-iskema?

6. Il-Kummissjoni taqbel li għandha tingħata trasparenza sħiħa rigward il-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet, inkluż il-proċess tal-għażla ta' mudelli/fornituri speċifiċi, u li jeħtieġ li jiġi ddikjarat 
kwalunkwe interess kummerċjali?
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