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7. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-

mekkaniżmu tal-Ombudsman stabbilit mid-

Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti mhux 

indipendenti biżżejjed u mhux mogħni 

b'setgħat effettivi biżżejjed biex iwettaq il-

kompiti tiegħu u jipprovdi rimedju effettiv 

għaċ-ċittadini tal-UE; jenfasizza li s-

setgħat eżatti tal-mekkaniżmu tal-

Ombudsman għandhom jiġu ċċarati, 

speċjalment fir-rigward tas-setgħat tiegħu 

vis-à-vis il-komunità tal-intelligence u l-

livell ta' rimedju effettiv tad-deċiżjonijiet 

tiegħu; jiddispjaċih li l-Ombudsman jista' 

jitlob biss azzjoni u informazzjoni minn 

korpi governattivi tal-Istati Uniti, u ma 

jistax jordna lill-awtoritajiet biex jieqfu u 

ma jkomplux sorveljanza illegali, jew biex 

jiddistruġġu informazzjoni b'mod 

permanenti; jirrimarka li, filwaqt li hemm 

aġent Ombudsman, sal-lum, l-

amministrazzjoni tal-Istati Uniti s'issa 

għadha ma ħatrietx Ombudsman ġdid 

permanenti, li ma jikkontribwix għal 

fiduċja reċiproka; huwa tal-fehma li fin-

nuqqas ta' ħatra ta' Ombudsman 

indipendenti, ta' esperjenza u b'setgħat 

suffiċjenti, l-assigurazzjonijiet tal-Istati 

Uniti fir-rigward tal-għoti ta' rimedju 

effettiv għaċ-ċittadini tal-UE jkunu nulli u 

bla effett; 

7. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-

mekkaniżmu tal-Ombudsman stabbilit mid-

Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti fil-

preżent mhux mogħni b'setgħat effettivi 

biżżejjed biex iwettaq il-kompiti tiegħu u 

jipprovdi rimedju effettiv għaċ-ċittadini 

tal-UE; jenfasizza li s-setgħat eżatti tal-

mekkaniżmu tal-Ombudsman għandhom 

jiġu ċċarati, speċjalment fir-rigward tas-

setgħat tiegħu vis-à-vis il-komunità tal-

intelligence u l-livell ta' rimedju effettiv 

tad-deċiżjonijiet tiegħu; jiddispjaċih li l-

Ombudsman jista' jitlob biss azzjoni u 

informazzjoni minn korpi governattivi tal-

Istati Uniti, u ma jistax jordna lill-

awtoritajiet biex jieqfu u ma jkomplux 

sorveljanza illegali, jew biex jiddistruġġu 

informazzjoni b'mod permanenti; 

jirrimarka li, filwaqt li hemm aġent 

Ombudsman, sal-lum, l-amministrazzjoni 

tal-Istati Uniti s'issa għadha ma ħatrietx 

Ombudsman ġdid permanenti, li ma 

jikkontribwix għal fiduċja reċiproka; huwa 

tal-fehma li fin-nuqqas ta' ħatra ta' 

Ombudsman indipendenti, ta' esperjenza u 

b'setgħat suffiċjenti, l-assigurazzjonijiet 

tal-Istati Uniti fir-rigward tal-għoti ta' 

rimedju effettiv għaċ-ċittadini tal-UE jkunu 

nulli u bla effett; 
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23.  Jafferma li l-awtorizzazzjoni mill-

ġdid tat-Taqsima 702 tal-FISA għal sitt 

snin oħra twassal għal dubji dwar il-

legalità tat-Tarka tal-Privatezza; 

23. Jemmen li l-awtorizzazzjoni mill-

ġdid tat-Taqsima 702 tal-FISA għal sitt 

snin oħra ma tikkontestax il-legalità tat-

Tarka tal-Privatezza peress li l-elementi 

kollha li fuqhom kienet ibbażata d-

deċiżjoni ta' adegwatezza tal-Kummissjoni 

ġew miżmuma, b'mod partikolari l-

kundizzjonijiet u l-limitazzjonijiet li 

jiżguraw ġbir immirat;  

  

Or. en 



 

AM\1157895MT.docx  PE621.713v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

2.7.2018 B8-0305/3 

Emenda  3 

Axel Voss 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0305/2018 

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 34 
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34. Huwa tal-fehma li l-arranġament 

attwali tat-Tarka tal-Privatezza ma 

jipprovdix il-livell adegwat ta' protezzjoni 

meħtieġa skont il-liġi tal-Unjoni dwar il-

protezzjoni tad-data u l-Karta tal-UE kif 

interpretati mill-Qorti Ewropea tal-

Ġustizzja; 

34. Huwa mħasseb dwar jekk l-

implimentazzjoni attwali tal-arranġament 

tat-Tarka tal-Privatezza tipprovdix il-livell 

adegwat ta' protezzjoni meħtieġa skont il-

liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data 

u l-Karta tal-UE kif interpretati mill-Qorti 

Ewropea tal-Ġustizzja; 

Or. en 



 

AM\1157895MT.docx  PE621.713v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

2.7.2018 B8-0305/4 

Emenda  4 

Axel Voss 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0305/2018 

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 35 
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35. Iqis li, sakemm l-Istati Uniti hija 

konformi għal kollox sal-

1 ta' Settembru 2018, il-Kummissjoni 

naqset milli taġixxi skont l-Artikolu 45(5) 

tar-Regolament Ġenerali dwar il-

Protezzjoni tad-Data; jistieden għalhekk 

lill-Kummissjoni biex tissospendi t-Tarka 

tal-Privatezza sakemm l-awtoritajiet tal-

Istati Uniti jikkonformaw mat-termini 

tagħha; 

35. Iqis li l-Istati Uniti għandha tieħu 

l-miżuri kollha meħtieġa biex tkun 

konformi bis-sħiħ sa żmien it-tieni 

reviżjoni annwali; jistieden għalhekk lill-

Kummissjoni biex tirrapporta lura lill-

Parlament kemm jista' jkun malajr; 
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