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12. Jilqa' l-isforzi mill-amministrazzjoni 

tal-Istati Uniti biex terġa' tinbena fiduċja 

permezz tal-ftehim komprensiv u l-fatt li l-

Att ta' Rimedju Ġudizzjarju ("Judicial 

Redress Act") tal-2015 reġa tressaq 

quddiem il-Kungress; iqis li huwa ta' 

importanza fundamentali li jiġu żgurati 

meta ċ-ċirkostanzi kollha jkunu identiċi, l-

istess drittijiet ta' rimedju ġudizzjarju 

effettiv għaċ-ċittadini tal-UE jew individwi 

li d-data personali tagħhom hija 

pproċessata fl-UE u trasferita lejn l-Istati 

Uniti mingħajr ebda diskriminazzjoni bejn 

ċittadini tal-UE u dawk tal-Istati Uniti; 

jistieden lill-Kungress jgħaddi 

leġiżlazzjoni li tiżgura dan; jissottolinja li 

wieħed mill-prerekwiżiti għall-iffirmar u l-

konklużjoni tal-ftehim komprensiv huwa l-

adozzjoni tal-Att ta' Rimedju Ġudizzjarju 

("Judicial Redress Act") fil-Kungress tal-

Istati Uniti; 

12. Jilqa' l-isforzi mill-amministrazzjoni 

tal-Istati Uniti biex terġa' tinbena fiduċja 

permezz tal-ftehim komprensiv, u 

partikolarment jilqa’ l-fatt li l-Att ta' 

Rimedju Ġudizzjarju ("Judicial Redress 

Act") tal-2015 ġie adottat b’suċċess mill-

Kamra tar-Rappreżentanti fl-

20 ta’ Ottubru 2015, billi ġew sottolinjati 

l-passi sostanzjali u pożittivi meħuda mill-

Istati Uniti biex iwieġbu għat-tħassib tal-

UE; iqis li huwa ta' importanza 

fundamentali li jiġu żgurati meta ċ-

ċirkostanzi kollha jkunu identiċi, l-istess 

drittijiet ta' rimedju ġudizzjarju effettiv 

għaċ-ċittadini tal-UE jew individwi li d-

data personali tagħhom hija pproċessata fl-

UE u trasferita lejn l-Istati Uniti mingħajr 

ebda diskriminazzjoni bejn ċittadini tal-UE 

u dawk tal-Istati Uniti; jistieden lis-Senat 

tal-Istati Uniti jgħaddi leġiżlazzjoni li 

tiżgura dan; jissottolinja li wieħed mill-

prerekwiżiti għall-iffirmar u l-konklużjoni 

tal-ftehim komprensiv huwa l-adozzjoni 

tal-Att ta' Rimedju Ġudizzjarju ("Judicial 

Redress Act") fil-Kungress tal-Istati Uniti; 
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23. Jenfasizza li relazzjoni b'saħħitha bejn 

l-UE u l-Istati Uniti tibqa' assolutament 

essenzjali għaż-żewġ sħab; jinnota li r-

rivelazzjonijiet dwar is-sorveljanza 

affettwaw l-appoġġ pubbliku għal dik ir-

relazzjoni u enfasizza li jeħtieġ li jittieħdu 

miżuri biex jiġi żgurat li dik il-fiduċja 

terġa' tinbena, b'mod partikolari fid-dawl 

tal-bżonn attwali urġenti għal 
kooperazzjoni dwar għadd kbir ta' 

kwistjonijiet ġeopolitiċi ta' tħassib komuni; 

jenfasizza f'dan il-kuntest li jeħtieġ li 

tinstab soluzzjoni nnegozjata bejn l-Istati 

Uniti u l-UE fit-totalità tagħha, filwaqt li 

jiġu rispettati d-drittijiet fundamentali; 

23. Jenfasizza li r-relazzjoni bejn l-UE u l-

Istati Uniti tibqa' assolutament essenzjali 

għaż-żewġ sħab, b’mod partikolari fil-

ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità 

serja u organizzata, u fil-bini ta’ 

relazzjoni ekonomika u kummerċjali ta’ 

prosperità; jitlob kooperazzjoni b’urġenza 

dwar għadd kbir ta' kwistjonijiet ġeopolitiċi 

ta' tħassib u ta’ interess komuni; jinnota li 

din ir-relazzjoni għandha tinbena fuq il-

fiduċja u l-kooperazzjoni, u jenfasizza 

f'dan il-kuntest li jeħtieġ li jinstabu 

soluzzjonijiet innegozjati bejn l-Istati Uniti 

u l-UE;  
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 Fa. billi l-moviment ta’ data u 

informazzjoni bejn il-fruntieri jmexxi ’l 

quddiem l-ekonomija globali tal-lum, u 

billi huwa stabbilit li t-trasferimenti 

transkonfinali jippermettu lin-negozji u 

lill-konsumaturi aċċess għall-aħjar 

teknoloġija u servizzi disponibbli, u billi t-

trasferiment transkonfinali ta’ 

informazzjoni mingħajr xkiel huwa 

għalhekk importanti b’mod kritiku għat-

tkabbir u s-suċċess tal-ekonomija tal-UE;  
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 17a. Jenfasizza l-fatt li l-flussi ta’ data 

transatlantika saru element strateġiku u 

neċessarju tar-relazzjoni ekonomika 

transatlantika tul l-aħħar deċennji u se 

jkunu determinanti għall-ħolqien ta’ 

opportunitajiet bla għadd għan-negozji, l-

impriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-klijenti 

fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku fil-

ġejjieni; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa 

urġenti ta’ soluzzjonijiet affidabbli biex 

jiġi żgurat li dawn il-flussi legali ta’ data 

ma jiġux imxekkla; 

Or. en 

 

 


