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Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Iqis li minkejja l-impenji u l-

assigurazzjonijiet ipprovduti mill-gvern tal-

Istati Uniti permezz tal-ittri mehmuża mal-

arranġament tat-Tarka tal-Privatezza, 

jippersistu mistoqsijiet importanti rigward 

ċerti aspetti kummerċjali, is-sigurtà 

nazzjonali u l-infurzar tal-liġijiet; 

9. Iqis li minkejja l-impenji u l-

assigurazzjonijiet ipprovduti mill-gvern tal-

Istati Uniti permezz tal-ittri mehmuża mal-

arranġament tat-Tarka tal-Privatezza, 

jippersisti tħassib importanti rigward ċerti 

aspetti kummerċjali, is-sigurtà nazzjonali u 

l-infurzar tal-liġijiet; 
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 20a. Jinnota bi tħassib li fit-23 u fit-

28 ta' Marzu 2017 rispettivament, kemm 

is-Senat kif ukoll il-Kamra tar-

Rappreżentanti tal-Istati Uniti vvotaw 

favur ir-rifjut tar-regola mressqa mill-

Kummissjoni Federali tal-

Komunikazzjonijiet rigward il-ħarsien tal-

privatezza ta' klijenti tal-Broadband u 

servizzi oħra tat-telekomunikazzjoni, li fil-

prattika telimina r-regoli tal-privatezza 

tal-broadband li kienu jirrikjedu lill-

fornituri tas-servizz tal-internet (Internet 

Service Providers - ISPs) jiksbu l-kunsens 

espliċitu tal-konsumaturi qabel ma jbigħu 

jew jikkondividu data tal-ibbrawżjar tal-

web u informazzjoni privata oħra ma' 

kumpaniji tar-reklamar u kumpaniji 

oħra; iqis li din hija theddida oħra għas-

salvagwardji tal-privatezza fl-Istati Uniti; 
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 23a. Jinnota bi tħassib li mit-

30 ta' Marzu 2017, il-Bord tas-

Sorveljanza tal-Privatezza u l-Libertajiet 

Ċivili (Privacy and Civil Liberties 

Oversight Board - PCLOB), bord ta' 

sorveljanza ewlieni fl-Istati Uniti li jiżgura 

li d-data personali taċ-ċittadini tal-UE ma 

tiġix abbużata, minn ħames membru 

għandu biss membru wieħed maħtur; 

jinsab allarmat li l-PCLOB għandu mnejn 

ma jkunx laħaq il-kworum biex jieħu 

deċiżjonijiet effettivi għall-protezzjoni 

mogħtija permezz tat-Tarka tal-

Privatezza; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  23b. Jinnota bi tħassib li mit-

30 ta' Marzu 2017, il-Kummissjoni 

Federali tal-Kummerċ (FTC), li tinforza t-

Tarka tal-Privatezza, kellha tlieta mill-

ħames siġġijiet tagħha battala; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 25a. Jesprimi tħassib dwar il-fatt li t-

titjib li sar mir-riżoluzzjoni tiegħu tas-

26 ta' Mejju 2016 mhuwiex se jkun 

biżżejjed biex jimpedixxi lill-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea milli 

tinvalida d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 

tal-Kummissjoni (UE) 2016/1250 dwar it-

Tarka tal-Privatezza; jinsab imħasseb, 

għalhekk, li dan se jimmina l-fiduċja 

globali fid-deċiżjonijiet ta' 

implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-

adegwatezza u b'hekk se jsir dannu lill-

istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni għall-

iskambju u l-protezzjoni tad-data f'dinja 

globalizzata; 
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26. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-

miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li t-

Tarka tal-Privatezza se tikkonforma 

għalkollox mar-Regolament (UE)  

Nru 2016/679, li se jiġi applikat mis-

16 ta' Mejju 2018, u mal-Karta tal-UE; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-

miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li t-

Tarka tal-Privatezza se tikkonforma 

għalkollox mar-Regolament (UE) 

Nru 2016/679, li se jiġi applikat mis-

16 ta' Mejju 2018, u mal-Karta tal-UE; iqis 

li miżuri bħal dawn jenħtieġ jinkludu jew 

reviżjoni sħiħa tat-Tarka tal-Privatezza, li 

għandha timxi id f'id man-negozjar ta' 

tibdiliet sostantivi fil-liġijiet u l-prattiki 

tal-Istati Uniti, jew revoka tad-Deċiżjoni 

ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1250 tal-

Kummissjoni, qabel is-16 ta' Mejju 2018; 

Or. en 

 

 


