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26.10.2015 B8-1092/1 

Emenda  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3a. Jiddeplora l-adozzjoni mir-Renju Unit 

tad-Data Retention and Investigatory 

Powers Act (DRIPA) 2014, li mhux biss 

jippermetti lis-servizzi tal-intelligence u 

tas-sigurtà li jkomplu għaddejjin 

b’mekkaniżmi ta' żamma ta’ ta’ data tal-

massa wara li s-sentenza tal-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat 

invalida d-Direttiva 2006/24/KE, iżda 

wkoll jestendi l-iskop territorjali tas-

setgħat tagħhom ta' interċezzjoni; 

jenfasizza l-importanza tas-sentenza tal-

Qorti Suprema tar-Renju Unit fil-kawża 

David Davis and others v Secretary of 

State for the Home Department, fejn il-

Qorti Suprema ddikjarat li DRIPA 2014, 

fil-forma attwali tagħha, kienet illegali 

minħabba n-nuqqas ta’ salvagwardji, li 

kien inkonsistenti mad-dritt tal-UE, 

filwaqt li tat disa’ xhur lill-Gvern tar-

Renju Unit biex jintroduċi s-salvagwardji 

xierqa; jilqa’, f'dan ir-rigward, ir-rapport 

mill-UK Independent Reviewer of 

Terrorism Legislation li jitlob riforma 

radikali tal-liġijiet tar-Renju Unit dwar is-

sorveljanza, is-sorveljanza ġudizzjarja tal-

interċezzjoni ta' komunikazzjonijiet 

privati, u iktar trasparenza fir-rigward tal-

eżistenza u l-użu tas-setgħat ta' 

sorveljanza; jistieden lill-Gvern tar-Renju 

Unit jieħu kont dovut tar-
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rakkomandazzjonijiet tar-rapport; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Emenda  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3b. Jesprimi t-tħassib l-aktar profond 

tiegħu fil-konfront tal-abbozz ta’ liġi l-

ġdid Franċiż dwar miżuri ta’ sorveljanza 

għal komunikazzjonijiet elettroniċi 

internazzjonali (Proposition de loi 

relative aux mesures de surveillance des 

communications électroniques 

internationales), kif adottat mill-

Assemblea Nazzjonali Franċiża fl-

1 ta’ Ottubru 2015, li jippermetti l-

interċezzjoni tal-massa tal-

komunikazzjonijiet elettroniċi kollha 

mibgħuta jew riċevuti minn barra l-pajjiż, 

u b’hekk ġiet legalizzata s-sorveljanza tal-

massa ta’ miljuni ta’ persuni fi Franza u 

barra l-pajjiż; jenfasizza b’mod 

partikolari li l-abbozz ta’ liġi ma jinkludi 

l-ebda mekkaniżmu independenti ta’ 

sorveljanza u kontroll li għandu sinifikat 

jew li ma jeħtieġ l-ebda awtorizzazzjoni 

ġudizzjarja minn qabel għall-

interċettazzjoni ta’ komunikazzjonijiet, u 

li mhux biss ibaxxi l-livell ta’ protezzjoni 

tad-drittijiet tal-bniedem, minħabba s-

sempliċi fatt li l-komunikazzjonijiet ikunu 

qed jaqsmu l-fruntieri, iżda jistabbilixxi 

ulterjorment serje aktar baxxa ta’ 

protezzjonijiet li jiddependu fuq il-post 

fejn tkun tinsab il-persuna kkonċernata; 

ifakkar, f’dan ir-rigward, li s-sorveljanza 
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tal-massa tikkostitwixxi interferenza serja 

fid-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini u li 

l-abbozz ta’ miżuri intenzjonati jkunu fi 

ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-UE u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-

Drittijiet tal-Bniedem; jitlob solennement 

lill-Parlament Franċiż jirrifjuta li jadotta 

dan l-abbozz ta’ liġi; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Emenda  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  3c. Itenni t-tħassib tiegħu rigward ir-

rieżami tal-Att għall-Intelligence u s-

Sigurtà tal-2002 tan-Netherlands; 

jappoġġja r-rakkomandazzjonijiet tal-

Kummissjoni ta’ Rieżami Dessens tat-

2 ta’ Diċembru 2013, li huma mmirati 

lejn it-tisħiħ tat-trasparenza, il-kontroll u 

s-sorveljanza tas-servizzi ta’ intelligence 

tan-Netherlands; jistieden lin-

Netherlands jastjeni milli jestendi s-

setgħat tas-servizzi tal-intelligence tiegħu 

b’tali mod li jagħti l-possibilità li 

sorveljanza mhux immirata u fuq skala 

wiesgħa ssir ukoll fuq komunikazzjonijiet 

ta’ ċittadini innoċenti li jsiru bil-cable; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Emenda  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jenfasizza s-sinifikat tas-sentenza tal-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

(QtĠ-UE) tat-8 ta' April 2014 li tiddikjara 

invalida d-Direttiva 2006/24/KE dwar iż-

Żamma tad-Data;  ifakkar li l-Qorti stipulat 

li l-interferenza ta' dan l-istrument mad-

dritt fundamentali għall-privatezza 

għandha tkun limitata għal dak li hu 

strettament meħtieġ; 

7. Jenfasizza s-sinifikat tas-sentenza tal-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 

(QtĠ-UE) tat-8 ta' April 2014 li tiddikjara 

invalida d-Direttiva 2006/24/KE dwar iż-

Żamma tad-Data;  ifakkar li l-Qorti stipulat 

li l-interferenza ta' dan l-istrument mad-

dritt fundamentali għall-privatezza 

għandha tkun limitata għal dak li hu 

strettament meħtieġ; jenfasizza l-fatt li din 

is-sentenza tippreżenta aspett ġdid sa fejn 

il-Qorti tal-Ġustizzja tirreferi 

speċifikament għal korp partikolari ta’ 

ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem rigward il-kwistjoni 

ta’ “programmi ġenerali ta’ sorveljanza” 

u issa inkorporat effettivament l-istess 

prinċipji, li jirriżultaw minn dik l-istess 

ġurisprudenza partikolari tal-Qorti 

Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fid-

dritt tal-UE fl-istess qasam; jenfasizza li 

għalhekk huwa mistenni li l-Qorti tal-

Ġustizzja, fil-ġejjieni, tapplika l-istess 

raġunament meta teżamina l-validità, fil-

qafas tal-Karta, ta’ atti leġiżlattivi oħra 

tal-UE u tal-Istati Membri fl-istess qasam 

ta’ “programmi ġenerali ta’ sorveljanza”; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Emenda  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 13a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  13a. Ifakkar li kwalunkwe ftehim 

internazzjonali konkluż mill-UE jieħu 

preċedenza fuq il-liġi sekondarja tal-UE, 

u għalhekk jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 

żgurat li l-ftehim komprensiv ma 

jirrestrinġix id-drittijiet u s-salvagwardji 

tas-suġġetti tad-data appplikabbli għat-

trasferiment ta’ data f’konformità mad-

dritt tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 

għalhekk, teżamina fid-dettall 

preċiżament kif il-ftehim komprensiv 

jinteraġixxi mal-qafas legali għall-

protezzjoni tad-data, u jkollu effett fuqu, 

inkluż, rispettivament, id-deċiżjoni qafas 

attwali tal-Kunsill, id-Direttiva dwar il-

Protezzjoni tad-Data (46/95/EC) u d-

direttiva u r-regolament futuri dwar il-

protezzjoni tad-data; jistieden lill-

Kummissjoni tippreżenta rapport ta’ 

valutazzjoni legali dwar din il-kwistjoni 

lill-Parlament qabel ma tibda l-proċedura 

ta’ ratifika;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Emenda  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  16a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa l-

impatt legali u l-implikazzjonijiet tas-

sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-

6 ta’ Ottubru 2015 fil-kawża Schrems (C-

362/14) fir-rigward ta’ kwalunkwe ftehim 

ma’ pajjiżi terzi li jippermettu t-

trasferiment ta’ data personali, bħall-

Ftehim dwar il-Programm dwar ir-

Rintraċċar tal-Finanzjament tat-

Terroriżmu (TFTP) bejn l-UE u l-Istati 

Uniti, il-ftehimiet dwar reġistru tal-

ismijiet tal-passiġġieri (PNR), il-ftehim 

komprensiv bejn l-UE u l-Istati Uniti u 

strumenti oħra skont id-dritt tal-UE li 

jinvolvu l-ġbir u l-ipproċessar ta’ data 

personali; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Emenda  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Jinnota li s-sospensjoni tad-

"Deċiżjoni dwar iż-Żona ta' Sikurezza" 

ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni bħala 

"possibilità" li għandha titqies jekk ma 

jkunx hemm soluzzjoni sodisfaċenti għall-

problemi identifikati; jistieden lill-

Kummissjoni tirrifletti dwar alternattivi 

għaż-"Żona ta' Sikurezza" u tirrapporta 

dwar dan sa tmiem l-2015; 

imħassar 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Emenda  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 41 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

41. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji linji 

gwida għall-Istati Membri dwar kif kull 

strument ta' ġbir ta' data personali għall-

iskopijiet ta' prevenzjoni, detezzjoni, 

investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati 

kriminali, inkluż terroriżmu, jinġiebu 

f'konformità mas-sentenza tal-QtĠ-UE tat-

8 ta' April 2014 dwar iż-żamma tad-data; 

jirrimarka b'mod partikolari dwar il-

pararafi 58 u 59 ta' din is-sentenza, li 

jitlobu b'mod ċar approċċ immirat għall-

ġbir tad-data, minflok ġbir ġeneralizzat 

("full take"); 

41. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji linji 

gwida għall-Istati Membri dwar kif kull 

strument ta' ġbir ta' data personali għall-

iskopijiet ta' prevenzjoni, detezzjoni, 

investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' reati 

kriminali, inkluż terroriżmu, jinġiebu 

f'konformità mas-sentenzi tal-QtĠ-UE tat-

8 ta' April 2014 dwar iż-żamma tad-data 

(il-kawżi C-293/12 u C-594/12) u tas-

6 ta’ Ottubru 2015 dwar l-Isfera ta’ 

Sikurezza (il-kawża C-362/14);-{}- 

jirrimarka b'mod partikolari dwar il-

pararafi 58 u 59 tas-sentenza dwar iż-

żamma ta’ data u l-paragrafi 93 u 94 tas-

sentenza dwar l-Isfera ta’ Sikurezza, li 

jitlobu b'mod ċar approċċ immirat għall-

ġbir tad-data, minflok ġbir ġeneralizzat 

("full take"); 

 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Emenda  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1092/2015 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza 

elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 41a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  41a. Jenfasizza l-fatt li l-ġurisprudenza l-

aktar reċenti, u b’mod partikolari s-

sentenza tal-QtĠ-UE tat-8 ta’ April 2014 

dwar iż-żamma tad-data, tistabbilixxi 

b’mod ċar bħala rekwiżit legali l-prova 

tan-neċessità u l-proporzjonalità għal 

kwalunkwe miżura li tinvolvi l-ġbir u l-

użu ta’ data personali li potenzjalment 

tista’ tinterferixxi fid-dritt għar-rispett 

għall-ħajja privata u għall-ħajja tal-

familja u d-dritt tal-protezzjoni tad-data; 

jemmen li huwa ta’ dispjaċir li 

kunsiderazzjonijiet politiċi spiss jimminaw 

il-konformità ma’ dawn il-prinċipji 

ġuridiċi fil-proċess ta’ teħid ta’ 

deċiżjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni 

tiżgura, bħala parti mill-aġenda tagħha 

ta’ Regolazzjoni Aħjar, li l-leġiżlazzjoni 

kollha tal-UE tkun ta’ kwalità għolja, 

tkun konformi mal-istandards legali 

kollha u mal-ġurisprudenza, u tkun 

f’konformità mal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-UE; jirrakkomanda li l-

valutazzjoni tal-impatt tal-miżuri kollha 

ta’ infurzar tal-liġi u ta’ sigurtà li jinvolvu 

l-użu u l-ġbir ta’ data personali dejjem 

tkun tinkludi test ta’ neċessità u ta’ 

proporzjonalità; 

Or. en 
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