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Emenda 5
Martine Roure

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13bis). Minħabba li s-servizzi huma 
offruti fuq it-territorju ta’ l-UE, għandu 
japplika  l-Artikolu 11, paragrafu 4, 
indipendentement mill-installazzjoni 
ġeografika tas-CRS.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jkun iċċarat li minħabba li s-servizzi offruti jinsabu fuq territorju Ewropew, 
għandha tapplika l-leġiżlazzjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-dejta anke jekk is-CRS hija 
bbażata f’pajjiż barra l-UE.

Emenda 6
Martine Roure

Proposta għal regolament
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13ter). Id-dejta personali għandha tiġi 
pproċessata waqt l-attivitajiet ta' CRS 
esklussivament għall-fini li ssir 
prenotazzjoni jew jinħarġu l-biljetti għal 
prodotti tat-trasport. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-pulizija ta’ l-Istati Membri 
jew ta’ pajjiż terz ma għandhomx aċċess 
għad-dejta personali ta’ CRS. 

Or. fr
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Emenda 7
Martine Roure

Proposta għal regolament
Artikolu 11, paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jkunu involuti kategoriji speċjali 
ta’ dejta msemmija fl-Artikolu 8 tad-
Direttiva 95/46/KE, tali dejta għandha biss 
tiġi pproċessata meta s-suġġett tad-dejta 
espliċitament jagħti l-kunsens tiegħu għall-
ipproċessar ta’ dik id-dejta.

3. Meta jkunu involuti kategoriji speċjali 
ta’ dejta msemmija fl-Artikolu 8 tad-
Direttiva 95/46/KE, tali dejta għandha biss 
tiġi pproċessata meta s-suġġett tad-dejta 
espliċitament jagħti l-kunsens tiegħu u 
jinforma dwar l-ipproċessar ta’ dik id-
dejta.

Or. fr

Emenda 8
Martine Roure

Proposta għal regolament
Artikolu 11, paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3bis. It-trasferiment ta’ dejta għal pajjiżi 
terzi mhux possibbli ħlief f’każ ta’ tilwim 
dwar il-ħruġ ta’ fatturi u skond l-Artikolu 
25 tad-Direttiva 95/46/KE.

Or. fr

Emenda 9
Martine Roure

Proposta għal regolament
Artikolu 11, paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9bis. Għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet dwar is- sigurtà tat-
trattament tad-dejta inklużi fid-Direttiva 
95/46/KE; dawn id-dispożizzjonijiet 
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jistgħu jiġu kompluti sabiex tkun 
preċiżata s-sigurtà partikolari tad-dejta 
trattata mis-CRS. Għalhekk, għandhom 
jiġu adottati miżuri ta’ sigurtà xierqa 
sabiex ikun garantit li tipi differenti ta’ 
dejta tas-CRS jiġu trattati separatament 
skond il-funzjonijiet differenti tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-CRS tista’ taqdi l-funzjonijiet ta' interface globali għall-kumpaniji ta' l-ajru iżda wkoll 
tista' tkun fornitur ta' servizzi għal kumpanija ta' l-ajru partikolari. Għalhekk, huwa xieraq li 
jiġu adottati miżuri ta’ sigurtà speċifiċi sabiex id-dejta tiġi separata b’mod ċar skond il-
funzjonijiet differenti tagħha.
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