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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0235/2017 
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L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 17a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  17a. Jinnota bi tħassib kbir li l-Bord 

għas-Sorveljanza tal-Privatezza u l-

Libertajiet Ċivili (PCLOB) imsemmi fl-

Anness VI (ittra mingħand Robert S. Litt, 

ODNI) bħala korp indipendenti stabbilit 

statutorjament, inkarigat mill-analiżi u r-

rieżami ta' programmi u politiki għall-

ġlieda kontra t-terroriżmu, inkluż l-użu ta' 

intelligence ta' sinjali, biex jiżgura li 

dawn jipproteġu b'mod adegwat il-

privatezza u l-libertajiet ċivili, fis-

7 ta' Jannar 2017 tilef il-kworum u se 

jkun fi status ta' sub-quorum sakemm il-

Membri l-ġodda tal-Bord jiġu nnominati 

mill-President tal-Istati Uniti u 

kkonfermati mis-Senat; jenfasizza li fi 

status ta' sub-quorum il-PCLOB huwa 

aktar limitat fis-setgħat tiegħu u ma jistax 

iwettaq ċerti azzjonijiet li jeħtieġu l-

approvazzjoni tal-Bord, pereżempju jniedi 

proġetti ta' sorveljanza jew jagħmel 

rakkomandazzjonijiet f'dak li għandu 

x'jaqsam mas-sorveljanza, u dan idgħajjef 

serjament il-garanziji u l-

assigurazzjonijiet ta' konformità u 

sorveljanza magħmula mill-awtoritajiet 

tal-Istati Uniti f'dan il-qasam; 

Or. en 



 

AM\1122758MT.docx  PE598.575v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

4.4.2017 B8-0235/8 

Emenda  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

f'isem il-Grupp ALDE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 21a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  21a. Ifakkar li filwaqt li l-individwi, 

inklużi s-suġġetti tad-data tal-UE, 

għandhom għadd ta' possibbiltajiet ta' 

rimedju meta jkunu ġew soġġetti għal 

sorveljanza (elettronika) illegali għal 

skopijiet ta' sigurtà nazzjonali fl-Istati 

Uniti, huwa daqstant ieħor ċar li tal-inqas 

xi wħud mill-bażijiet ġuridiċi li l-

awtoritajiet tal-intelligence tal-Istati Uniti 

jistgħu jużaw (eż. l-Ordni 

Eżekuttiva 12333) mhumiex koperti; 

jenfasizza, barra minn hekk, li anke meta 

fil-prinċipju jkunu jeżistu possibbiltajiet 

ta' rimedju ġudizzjarju għal persuni li 

mhumiex ċittadini tal-Istati Uniti, bħal fil-

każ ta' sorveljanza skont il-FISA, il-kawżi 

ta' azzjoni disponibbli huma limitati u l-

ilmenti magħmula mill-individwi (inklużi 

ċittadini tal-Istati Uniti) jiġu ddikjarati 

inammissibbli jekk dawn ma jkunux 

jistgħu juru "leġittimità", li jillimita l-

aċċess għall-qrati ordinarji; 

Or. en 
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Paragrafu 21b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  21b. Jistieden lill-Kummissjoni 

tivvaluta l-impatt tal-Ordni Eżekuttiva tal-

25 ta' Jannar 2017 dwar it-tisħiħ tas-

sigurtà pubblika fl-Istati Uniti, u b'mod 

partikolari t-Taqsima 14 tagħha dwar l-

esklużjoni ta' ċittadini barranin mill-

protezzjoni mogħtija mill-Att dwar il-

Privatezza fir-rigward ta' informazzjoni 

identifikabbli personalment, li 

tikkontradixxi l-assigurazzjonijiet bil-

miktub dwar l-eżistenza ta' mekkaniżmi 

ta' rimedju ġudizzjarju għall-individwi 

f'każ ta' aċċess għad-data min-naħa tal-

awtoritajiet Amerikani; jitlob lill-

Kummissjoni tikkomunika analiżi legali 

dettaljata tal-konsegwenzi tal-miżuri tal-

Ordni Eżekuttiva fuq il-possibbiltajiet ta' 

rimedju u d-dritt ta' rimedju ġudizzjarju 

għall-Ewropej fl-Istati Uniti; 

 

Or. en 
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Paragrafu 23 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

23. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-

26 ta' Mejju 2016 li l-mekkaniżmu tal-

Ombudsman stabbilit mid-Dipartiment tal-

Istat tal-Istati Uniti mhux indipendenti 

biżżejjed u m'għandux setgħat effettivi 

biżżejjed biex iwettaq dmirijietu u 

jipprovdi rimedju effettiv għall-individwi 

tal-UE; jinnota li skont id-dikjarazzjonijiet 

u l-assigurazzjonijiet mogħtija mill-Gvern 

tal-Istati Uniti, l-Uffiċċju tal-Ombudsman 

huwa indipendenti mis-servizzi tal-

intelligenza tal-Istati Uniti, ħieles minn 

kwalunkwe influwenza mhux xierqa li 

tista' tolqot it-tħaddim tiegħu u, barra 

minn hekk, jaħdem flimkien ma' entitajiet 

indipendenti ta' sorveljanza oħra 

b'setgħat effettivi ta' sorveljanza fuq il-

komunità tal-intelligence tal-Istati Uniti; 

jinsab ġeneralment imħasseb li individwu 

milqut minn ksur tar-regoli jista' japplika 

biss biex l-informazzjoni u d-data jitħassru 

u/jew biex jitwaqqaf aktar ipproċessar, iżda 

m'għandu l-ebda dritt għal kumpens; 

23. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-

26 ta' Mejju 2016, li tgħid li l-mekkaniżmu 

tal-Ombudsman stabbilit mid-Dipartiment 

tal-Istat tal-Istati Uniti mhux indipendenti 

biżżejjed u m'għandux setgħat effettivi 

biżżejjed biex iwettaq dmirijietu u 

jipprovdi rimedju effettiv għall-individwi 

tal-UE; jirrimarka li, sal-lum, l-

amministrazzjoni l-ġdida tal-Istati Uniti 

għadha ma ħatritx Ombudsman ġdid 

wara tmiem il-kariga tas-Sottosegretarju 

għat-Tkabbir Ekonomiku, l-Enerġija u l-

Ambjent li nħatar f'dan ir-rwol 

f'Lulju 2016; iqis li fin-nuqqas ta' ħatra 

ta' Ombudsman indipendenti u b'setgħat 

suffiċjenti, l-assigurazzjonijiet tal-Istati 

Uniti fir-rigward tal-għoti ta' rimedju 

effettiv għall-individwi tal-UE jkunu nulli 

u bla effett; jinsab ġeneralment imħasseb li 

individwu milqut minn ksur tar-regoli jista' 

japplika biss biex l-informazzjoni u d-data 

jitħassru u/jew biex jitwaqqaf aktar 

ipproċessar, iżda m'għandu l-ebda dritt 

għal kumpens; 

Or. en 

 

 


