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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti qegħdin jaffaċċjaw għadd ta' sfidi komuni biex jiżguraw 
ġlieda effettiva kontra t-terroriżmu internazzjonali bħala parti minn aġenda globali aktar 
wiesgħa. F'dan l-isforz komuni, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, b'mod partikolari t-
trasferiment tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) bejn it-trasportaturi bl-ajru li 
qegħdin joperaw titjiriet bejn l-UE u l-Istati Uniti, isservi l-iskop tal-ġlieda kontra t-theddida 
għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali. 

Sabiex ikun hemm kooperazzjoni ulterjuri bejniethom fl-iskambju tad-dejta mmirata biex 
trażżan it-terroriżmu internazzjonali, l-UE u l-Istati Uniti ffirmaw ftehim dwar il-PNR fl-
2007, li minn dak iż-żmien 'il hawn, ġie applikat fuq bażi provviżorja. F'Mejju tal-2010, il-
Parlament Ewropew naqas li jagħti l-approvazzjoni tiegħu u talab li jinnegozja mill-ġdid il-
ftehim provviżorju fejn irrefera għall-ħtieġa li jintlaħqu standards Ewropej għall-protezzjoni 
tad-dejta. Fir-riżoluzzjoni tiegħu, il-Parlament enfasizza d-determinazzjoni tiegħu li jiġġieled 
kontra t-terroriżmu internazzjonali u l-kriminalità organizzata transnazzjonali bħala 
komponent ewlieni ta' azzjoni esterna Ewropea u biex isegwi politika ta' prevenzjoni. 

Fl-istess ħin, talab għall-ħarsien tad-drittijet fundamentali u biex jiġi żgurat l-akbar rispett 
għall-privatezza taċ-ċittadini tal-UE, f'konformità ma' standards u normi relevanti tal-UE 
dwar il-protezzjoni tad-dejta. Talab għal ftehim ġdid li jintroduċi, inter alia, mekkaniżmi 
xierqa għal rieżami independenti u sorveljanza ġudizzjarja, għat-tfassil tal-ftehimiet –
b'konformità mal-metodu PUSH - dwar l-użu ta' dejta PNR biss għal skopijiet ta' sigurtà u 
infurzar tal-liġi f'każijiet ta' atti kriminali terroristiċi u kriminalità transnazzjonali kif ukoll 
biex jiġi projbit, fi kwalunkwe ċirkostanza, l-użu ta' PNR għall-estrazzjoni tad-dejta jew għad-
data profiling. Il-Parlament Ewropew afferma mill-ġdid ukoll li n-neċessità u l-
proporzjonalità jibqgħu prinċipji ewlenin li mingħajrhom il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-
kriminalità transnazzjonali ma tistax tkun effettiva. 

Il-ftehim PNR innegozjat mill-ġdid bejn l-UE u l-Istati Uniti, iffirmat f'Novembru 2011 u li 
issa qiegħed jistenna l-approvazzjoni tal-Parlament, jipprovdi kondiviżjoni tal-informazzjoni 
aħjar bejn l-aġenziji għall-infurzar tal-liġi tal-UE u tal-Istati Uniti, jissikka għadd ta' 
dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta taċ-ċittadini Ewropew u jsaħħaħ is-salvagwardji 
tal-protezzjoni tad-dejta. L-iskop tal-ipproċċessar tad-dejta PNR kien limitat għall-
prevenzjoni, l-iżvelar u l-prosekuzzjoni ta' atti terroristiċi u atti kriminali serji transnazzjonali, 
il-perjodu għaż-żamma tad-dejta ġie limitat, l-iżvelar tal-informazzjoni fil-PNR kien soġġett 
għal-limitazzjonijiet legali u l-metodu PUSH ġie rikonoxxut bħala mod standard ta' 
trasferiment. L-individwi ġew ipprovduti bid-dritt inter alia li jkollhom aċċess, li jikkoreġu u 
li jħassru d-dejta tagħhom u issa kwalunkwe ċittadin tal-UE jista' jfittex rimedju 
amministrattiv u ġudizzjarju effettiv.

Filwaqt li numru ta' nuqqasijiet huma rikonoxxuti fl-abbozz ta' ftehim mill-ġdid fir-rigward, 
b'mod partikolari, tal-iskop wiesa' għall-użu tad-dejta PNR, il-perjodi għaż-żamma u l-
elementi ta' tħassib dwar it-trasferiment kontinwu tad-dejta lejn pajjiżi terzi, ir-rapporteur 
huwa impenjat għal ftehim li se jinforza l-ġlieda komuni tal-UE u l-Istati Uniti kontra t-
terroriżmu internazzjonali fl-interessi tas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE. Huwa jemmen bil-
qawwi li l-UE u l-Istati Uniti għandhom ikunu magħqudin fil-ġlieda biex ixejnu t-theddida 
tat-terroriżmu billi jsegwu approċċ fuq diversi aspetti, inkluża l-kondiviżjoni tal-
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informazzjoni, sabiex jittaffew id-diversi riskji tiegħu.

Fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq, ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-abbozz tal-
ftehim il-ġdid huwa element essenzjali u neċessarju ta' kooperazzjoni transatlantika mill-qrib 
fil-ġlieda komuni ta' suċċess kontra t-terroriżmu u jipprovdi s-salvagwardji bażiċi għar-rispett 
tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta taċ-ċittadini tal-UE.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranini jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Affarijiet Interni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament għandu 
jagħti l-approvazzjoni tiegħu.
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