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27.10.2015 B8-1092/10 

Emenda  10 

Jan Philipp Albrecht 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 1a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1a. Jistieden lill-Istati Membri tal-UE 

sabiex jirtiraw kwalunkwe akkuża 

kriminali miġjuba kontra Edward 

Snowden, jagħtuh protezzjoni u 

konsegwentement jipprevjenu l-

estradizzjoni jew il-konsenja minn 

partijiet terzi, b'rikonoxximent tal-istatus 

tiegħu bħala informatur u difensur 

internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; 

Or. en 



 

AM\1077055MT.doc  PE570.926v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

27.10.2015 B8-1092/11 

Emenda  11 

Jan Philipp Albrecht 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 8a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  8a. Jitlob is-sospensjoni tan-negozjati 

dwar is-TTIP sakemm jintemm l-

ispjunaġġ tal-Istati Uniti fuq l-industrija 

Ewropea; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Emenda  12 

Jan Philipp Albrecht 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Joġġezzjona għall-fatt li l-Parlament 

ma rċieva ebda komunikazzjoni formali 

mill-Kummissjoni dwar l-istat ta' 

implimentazzjoni tat-13-

il rakkomandazzjoni minkejja l-aħbar tal-

Kummissjoni li tagħmel dan sas-sajf tal-

2014; jissottolinja li wara d-deċiżjoni tal-

QtĠ-UE li tinvalida d-Deċiżjoni 2000/520 

issa huwa urġenti li l-Kummissjoni tagħti 

aġġornament approfondit dwar in-negozjati 

s'issa u l-impatt tas-sentenza dwar 

negozjati ulterjuri li tħabbru; jistieden lill-

Kummissjoni tirrifletti immedjatament 

dwar alternattivi għaż-"Żona ta' Sikurezza" 

u dwar l-impatt tas-sentenza dwar 

kwalunkwe strumenti oħra skont id-

Direttiva 1995/46/KE għat-trasferiment ta' 

data personali lejn l-Istati Uniti u biex 

tirrapporta dwar dan sa tmiem l-2015;  

16. Joġġezzjona għall-fatt li l-Parlament 

ma rċieva ebda komunikazzjoni formali 

mill-Kummissjoni dwar l-istat ta' 

implimentazzjoni tat-13-

il rakkomandazzjoni minkejja l-aħbar tal-

Kummissjoni li tagħmel dan sas-sajf tal-

2014; jissottolinja li wara d-deċiżjoni tal-

QtĠ-UE li tinvalida d-Deċiżjoni 2000/520 

issa huwa urġenti li l-Kummissjoni tagħti 

aġġornament approfondit dwar in-negozjati 

s'issa u l-impatt tas-sentenza dwar 

negozjati ulterjuri li tħabbru; jistieden lill-

Kummissjoni tirrifletti immedjatament 

dwar alternattivi għaż-"Żona ta' Sikurezza" 

u dwar l-impatt tas-sentenza dwar 

kwalunkwe strumenti oħra għat-

trasferiment ta' data personali lejn l-Istati 

Uniti u biex tirrapporta dwar dan sa tmiem 

l-2015;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Emenda  13 

Jan Philipp Albrecht 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

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 20a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  20a. Itenni t-talba tiegħu għas-

sospensjoni tal-Ftehim fuq il-Programm 

dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-

Terroriżmu (TFTP); 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Emenda  14 

Jan Philipp Albrecht 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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 38 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma 

weġbitx għat-talba tal-Parlament li twettaq 

eżami dwar programm ta' protezzjoni 

komprensiv Ewropew għall-informaturi, u 

jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta, sa 

mhux iktar tard minn tmiem l-2016, 

komunikazzjoni dwar dan is-suġġett; 

38. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma 

weġbitx għat-talba tal-Parlament li twettaq 

eżami dwar programm ta' protezzjoni 

komprensiv Ewropew għall-informaturi, u 

jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta 

direttiva dwar il-protezzjoni minima tal-

informaturi fil-qasam tal-intelligence fl-

Ewropa sa tmiem l-2016; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Emenda  15 

Jan Philipp Albrecht 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

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-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"); jirrimarka li fis-sentenza 

tagħha tas-6 ta' Ottubru 2015, il-QtĠ-UE 

ddeċidiet li sorveljanza tal-massa 

mingħajr distinzjoni taffettwa l-bażi 

essenzjali tad-dritt għall-privatezza; 

jistieden lill-Kummissjoni tiftaħ 

proċedimenti ta' ksur kontra dawk l-Istati 

Membri li għad għandhom fis-seħħ liġijiet 

ta' żamma tad-data; 

Or. en 

 

 


