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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) tiġi pprovduta mill-passiġġieri, 
tinġabar mit-trasportaturi bl-ajru u tintuża għas-sistemi tagħhom ta' ħruġ tal-biljetti, ta' 
riservazzjonijiet, u ta' check-in. Minħabba n-natura kummerċjali tiegħu, il-PNR fih diversi tipi 
ta’ tagħrif, li jibda minn ismijiet, indirizzi, numri tal-passaport, u tagħrif dwar il-karta tal-
kreditu sa tagħrif dwar passiġġieri oħra, rotot tal-ivvjaġġar, u aġenti tal-ivvjaġġar. 

Filwaqt il-Parlament fakkar id-determinazzjoni tiegħu li jiġġieled it-terroriżmu bħala element 
ewlieni tal-azzjoni esterna Ewropea u li jsegwi politika proattiva ta’ prevenzjoni, esprima 
wkoll il-ħtieġa li jiġu mħarsa d-drittijiet fundamentali u li jkun żgurat ir-rispett tal-privatezza 
taċ-ċittadini tal-UE skont l-istandards u r-regoli tal-protezzjoni tad-dejta tal-UE.

Il-konklużjoni tal-ftehimiet mal-Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja relatati mal-iskambju ta' 
dejta tal-PNR tat lok għal tħassib dwar il-limitazzjoni tal-iskop, il-profiling, il-perjodi taż-
żamma tad-dejta u n-neċessità u l-proporzjonalità, għalkemm dan it-tħassib ġie risolt b'mod 
sodisfaċenti fil-każ tal-Awstralja. 

F'diversi riżoluzzjonijiet, il-Parlament Ewropew enfasizza n-neċessità li tiġi żgurata l-
konsistenza ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi ma' qafas speċifiku għall-protezzjoni ta' dan it-tip ta' 
dejta personali u l-ipproċċesar tagħha mill-aġenziji inkarigati mill-prevenzjoni ta' attakki 
terroristiċi u l-kriminalità organizzata sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini għall-privatezza ma jinkisrux u li d-dejta tal-PNR tintuża biss għal skopijiet ta' 
infurzar ta' liġi u ta' sigurtà f'każijiet ta' reati terroristiċi u delitti transnazzjonali kif ukoll 
sabiex jiġi projbit f'kull ċirkustanza l-użu tal-PNR għall-estrazzjoni ta' dejta u l-profiling.

Filwaqt li għadd ta' nuqqasijiet ġew rikonoxxuti fl-abbozz ta' direttiva fir-rigward ta' dawn l-
objettivi fundamentali mitluba mill-Parlament Ewropew, ir-rapporteur ippreferiet tiffoka l-
emendi tagħha fuq dawk aspetti direttament relatati mal-kompetenzi tal-AFET bħala kontribut 
għax-xogħol tal-Kumitat responsabbli pjuttost milli twettaq xogħol ripetut.

B'mod partikolari, hija pprovat tiżgura li l-objettivi tad-Direttiva ma jiddgħajfux bi ftehimiet 
internazzjonali li jkunu jittolleraw standards aktar baxxi.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a)Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data tal-25 ta' Marzu 2011 u l-
Opinjoni10/2011 tal-Grupp ta’ Ħidma tal-
Artikolu 29 adottata fil-5 ta' April 2011, 
b'mod partikolari fejn iqiegħdu 
inkwistjoni n-neċessità, il-proporzjonalità 
u l-portata tal-proposta tal-Kummissjoni;

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jippermettu 
lit-trasportaturi bl-ajru jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom taħt din id-Direttiva. L-Istati 
Membri għandhom jiġu pprovduti b'penali
dissważivi, effettivi u proporzjonati, 
inklużi penali finanzjarji kontra dawk it-
trasportaturi bl-ajru li jonqsu li jissodisfaw 
dawn l-obbligi fir-rigward tat-trasferiment 
tad-dejta tal-PNR. Meta jkun hemm ksur 
serju ripetut li jista’ jagħmel ħsara għall-
iskopijiet bażiċi ta’ din id-Direttiva, dawn 
il-penali jistgħu jinkludu, f’każijiet 
eċċezzjonali, miżuri bħall-
immobilizzazzjoni, il-qbid u l-konfiska tal-
mezzi tat-trasport, jew is-sospensjoni 
temporanja jew l-irtirar tal-liċenzja tal-
operazzjoni.

(17) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jippermettu 
lit-trasportaturi bl-ajru jissodisfaw l-obbligi 
tagħhom taħt din id-Direttiva. L-Istati 
Membri għandhom jipprevedu penali
dissważivi, effettivi u proporzjonati, 
inklużi penali finanzjarji kontra dawk it-
trasportaturi bl-ajru li jonqsu li jissodisfaw 
l-obbligi tagħhom fir-rigward tat-
trasferiment tad-dejta tal-PNR. 
Madankollu, f'każijiet ta' nuqqasijiet fl-
arkitettura teknika, il-Kummissjoni 
għandha tqis soluzzjonijiet li jippermettu 
li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tat-
traffiku tal-ajru internazzjonali u li jiġi 
evitat li l-Istati Membri differenti jimponu 
sanzjonijiet differenti ħafna. Meta jkun 
hemm ksur serju ripetut li jista’ jagħmel 
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ħsara għall-iskopijiet bażiċi ta’ din id-
Direttiva, dawn il-penali jistgħu jinkludu, 
f’każijiet eċċezzjonali, miżuri bħall-
immobilizzazzjoni, il-qbid u l-konfiska tal-
mezzi tat-trasport, jew is-sospensjoni 
temporanja jew l-irtirar tal-liċenzja tal-
operazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Waqt li jiġi kkunsidrat id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, id-drittijiet 
tal-persuni li d-dejta tal-PNR tagħhom qed 
tiġi pproċessata, bħad-dritt għall-aċċess, id-
dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-ibblukkar, 
kif ukoll id-drittijiet għall-kumpens u 
rimedji ġudizzjarji, għandhom ikunu 
konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI.

(24) Waqt li jiġi kkunsidrat id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, id-drittijiet 
tal-persuni li d-dejta tal-PNR tagħhom qed 
tiġi pproċessata, bħad-dritt għall-aċċess, id-
dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-ibblukkar, 
kif ukoll id-drittijiet għall-kumpens u 
rimedji ġudizzjarji, għandhom ikunu 
konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI. Tali drittijiet għandhom 
japplikaw bl-istess mod għaċ-ċttadini tal-
Unjoni u għaċ-ċittadini ta' pajjiż terzi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Sabiex tiġi garantita ċ-ċertezza 
legali u l-implimentazzjoni tajba ta' din 
id-Direttiva u sabiex jiġi evitat li jiġu 
danneġġati r-relazzjonijiet tal-Unjoni ma' 
trasportaturi ta' pajjiżi terzi u l-istat tal-
bandiera tagħhom, huwa essenzjali li l-
Unjoni tadotta dispożizzjonijiet tranżitorji 
li jaħdmu għall-għoti tad-dejta tal-PNR. 
F'dak il-kuntest, l-inklużjoni ta' titjiriet 
interni f'dan l-ewwel stadju tista' tirriżulta 
f'piż operattiv żejjed li jirriżulta 
f'implimentazzjoni ineffikaċi tas-sistema 
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tal-PNR;

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Ftehimiet internazzjonali li 
għandhom jiġu konklużi mill-Unjoni 
għandhom jipprovdu għal salvagwardji 
kompatibbli mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikoku 2 - paragrafu 1 - punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) ‘delitt serju’ tfisser id-delitti taħt il-liġi 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 2(2) tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
jekk huma punibbli minn piena ta' kustodja 
jew ordni ta' detenzjoni għal perjodu 
massimu ta' mill-inqas tliet snin skont il-
liġi nazzjonali ta' Stat Membru,
madankollu, l-Istati Membri jistgħu
jeskludu dawk id-delitti minuri li, meta tiġi 
kkunsidrata s-sistema tal-ġustizzja 
kriminali rispettiva, l-ipproċessar tad-dejta 
tal-PNR skont din id-direttiva fir-rigward 
tagħhom ma jkunx skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità;

(h) ‘delitt serju’ tfisser id-delitti taħt il-liġi 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 2(2) tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
jekk huma punibbli minn piena ta' kustodja 
jew ordni ta' detenzjoni għal perjodu 
massimu ta' mill-inqas ħames snin skont il-
liġi nazzjonali ta' Stat Membru;
madankollu, l-Istati Membri għandhom
jeskludu dawk id-delitti minuri li, meta tiġi 
kkunsidrata s-sistema tal-ġustizzja 
kriminali rispettiva tagħhom, l-ipproċessar 
tad-dejta tal-PNR skont din id-direttiva fir-
rigward tagħhom ma jkunx skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità;.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt i (sentenza introduttorja)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id- (i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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delitti taħt il-liġi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI jekk għalihom ikun 
hemm piena ta’ kustodja jew ta’ ordni ta’ 
detenzjoni għal perjodu massimu ta’ mill-
inqas tliet snin taħt il-liġi nazzjonali ta’ 
Stat Membru, jekk.

delitti taħt il-liġi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI jekk għalihom ikun 
hemm piena ta’ kustodja jew ta’ ordni ta’ 
detenzjoni għal perjodu massimu ta’ mill-
inqas ħames snin taħt il-liġi nazzjonali ta’ 
Stat Membru, u jekk 

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru għandha 
tittrasferixxi d-dejta tal-PNR jew ir-
riżultati tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
tal-persuni identifikati skont il-punti (a) u 
(b) tal-paragrafu 2 għal aktar analiżi lill-
awtoritajiet kompetenti rilevanti tal-istess 
Stat Membru. Dawn it-trasferimenti jistgħu 
jsiru biss fuq bażi ta’ każ b’każ.

4. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru jew grupp ta’ 
Stati Membri għandha tittrasferixxi d-dejta 
tal-PNR jew ir-riżultati tal-ipproċessar tad-
dejta tal-PNR tal-persuni identifikati skont 
il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 għal aktar 
analiżi lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tal-istess Stat Membru. Dawn it-
trasferimenti jistgħu jsiru biss fuq bażi ta’ 
każ b’każ.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru għandu jkollu
d-dritt li jitlob, jekk ikun hemm bżonn, lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdilha d-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(2), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tista' titlob aċċess għal dejta tal-
PNR speċifika li tinżamm mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta' Stat 
Membru ieħor fil-forma totali tagħha 

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru jew grupp ta’ 
Stati Membri għandu jkollha d-dritt li 
titlob, jekk ikun hemm bżonn, lill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta' 
kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdilha d-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(2), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tista' titlob aċċess għal dejta tal-
PNR speċifika li tinżamm mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta' Stat 
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mingħajr il-ħabi ta' xi dejta biss 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali bi tweġiba għal 
theddida speċifika jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifiċi relatati ma' reati 
terroristiċi jew delitti serji.

Membru ieħor fil-forma totali tagħha 
mingħajr il-ħabi ta' xi dejta biss 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali bi tweġiba għal 
theddida speċifika jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifiċi relatati ma' reati 
terroristiċi jew delitti serji.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru jista’ jittrasferixxi dejta tal-
PNR u r-riżultati tal-ipproċessar tad-dejta 
tal-PNR lil pajjiż terz, fuq il-bażi ta’ każ 
b’każ biss u jekk:

Stat Membru jista’ jittrasferixxi dejta tal-
PNR u r-riżultati tal-ipproċessar tad-dejta 
tal-PNR lil pajjiż terz, fuq il-bażi ta’ każ 
b’każ biss u jekk:

(-a) l-Unjoni tkun ikkonkludiet ftehim 
internazzjonali ma' dak il-pajjiż terz jew 
hija parti kontraenti, flimkien ma' dak il-
pajjiż terz, ta' konvenzjoni internazzjonali 
li tipprovdi għal salvagwardji kompatibbli 
mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva,
(-b) tali ftehim internazzjonali jkun 
jipprevedi, jew il-pajjiż terz jaċċetta 
espressament, it-trasferiment tad-dejta lil 
pajjiż terz ieħor meta:
(i) il-pajjiż terz ikun iġġustifika l-bżonn 
ta' tali trasferiment għal finijiet ta' din id-
Direttiva, kif speċifikat fl-Artikolu 1(2), 
(ii) is-salvagwardji provduti mill-pajjiż ta' 
destinazzjoni jkunu kompatibbli mar-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva 
(iii) l-Istat Membru jkun ta l-
awtorizzazzjoni espressa tiegħu minn 
qabel;

(a) jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
ippreżentati fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI,

(a) jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
ippreżentati fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI.

(b) it-trasferiment huwa meħtieġ għall-
iskopijiet ta’ din id-Direttiva speċifikata 
fl-Artikolu 1(2), u
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(c) it-tielet pajjiż jaqbel li jitrasferixxi d-
dejta lil pajjiż terz ieħor fil-każ biss li 
huwa meħtieġ għall-iskopijiet ta' din id-
Direttiva kif speċifikat fl-Artikolu 1(2) u 
biss bl-awtorizzazzjoni espressa tal-Istat 
Membru.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq analiżi tal-operazzjoni ta’ din 
id-Direttiva u tibgħat rapport lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill fi żmien erba’ snin 
mid-data msemmija fl-Artikolu 15(1). Din 
l-analiżi għandha tkopri l-elementi kollha 
ta’ din id-Direttiva, b’attenzjoni speċjali 
għall-konformità mal-istandard tal-
protezzjoni tad-dejta personali, it-tul tal-
perjodu taż-żamma tad-dejta u l-kwalità 
tal-valutazzjonijiet. Ikun fih ukoll
informazzjoni ta’ statistika miġbura skont l-
Artikolu 18.

(b) twettaq analiżi tal-operazzjoni ta’ din 
id-Direttiva u tibgħat rapport lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill fi żmien erba’ snin 
mid-data msemmija fl-Artikolu 15(1). Din 
l-analiżi għandha tkopri l-elementi kollha 
ta’ din id-Direttiva, b’attenzjoni speċjali 
għall-konformità mal-istandard tal-
protezzjoni tad-dejta personali, inkluż fil-
każijiet ta' trasferimenti ta' dejta lejn 
pajjiżi terzi, it-tul tal-perjodu taż-żamma 
tad-dejta u l-kwalità tal-valutazzjonijiet. 
Din għandha tinkludi wkoll rieżami tad-
dispożizzjonijiet tranżitorji fl-Artikolu 16 
u pariri dwar kwalunkwe problema 
relatata mal-forniment tad-dejta tal-PNR 
tat-trasportaturi bl-ajru skont il-metodu 
push, inkluż l-impatt fuq trasportaturi 
minn pajjiżi terzi u l-istat tal-bandiera 
tagħhom u l-informazzjoni ta’ statistika 
miġbura skont l-Artikolu 18. 

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iħejju sett ta' 
informazzjoni statistika dwar id-dejta tal-
PNR mogħtija lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. Tali 

1. L-Istati Membri għandhom iħejju sett ta' 
informazzjoni statistika dwar id-dejta tal-
PNR mogħtija lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. Tali 
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statistika għandha bħala minimu tkopri n-
numru ta’ identifikazzjonijiet ta’ 
kwalunkwe persuna li tista’ tkun involuta 
f’reat terroristiku jew f’delitti serji skont l-
Artikolu 4(2) u n-numru ta’ azzjonijiet 
sussegwenti tal-infurzar tal-liġi li jinvolvu 
l-użu tad-dejta tal-PNR għal kull 
trasportatur bl- u destinazzjoni.

statistika għandha bħala minimu tkopri n-
numru ta’ identifikazzjonijiet ta’ 
kwalunkwe persuna li tista’ tkun involuta 
f’reat terroristiku jew f’delitti serji skont l-
Artikolu 4(2) u n-numru ta’ azzjonijiet 
sussegwenti tal-infurzar tal-liġi li jinvolvu 
l-użu tad-dejta tal-PNR għal kull 
trasportatur bl-ajru u destinazzjoni u n-
numru ta' każijiet għal kull pajjiż u skop, 
kif speċifikat fl-Artikolu 1(2) tad-dejta 
trasferita lejn pajjiżi terzi skont l-
Artikolu 8.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Waqt il-konklużjoni ta' ftehimiet 
bilaterali ma' pajjiżi terzi jew 
konvenzjonijiet multilaterali li jimponu 
obbligi u impenji, l-Unjoni għandha 
tiżgura li dawk il-ftehimiet jipprovdu 
salvagwardji li jkunu kompatibbli mar-
rekwiżiti ma' din id-Direttiva.
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